
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul R. P. ChinezePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit. Joi 9 noiembrie, pe Li Tln-

ciuan, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București, in vizită de rămas bun, în legătură cu Încheierea misiunii sale în țara noastră.
Cu acest prilej a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, tovărășească.

Stringerea recoltei se apropie de sfirșit, dar
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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în agricultură „campania" 

este permanentă
• Arăturile adinei să fie încheiate pînă la sfîrșitul acestei luni
• Suprafețe cit mai mari fertilizate cu îngrășăminte naturale
• Lucrările de hidroameliorații trebuie grăbite • Ample acțiuni

pentru sporirea capacității productive a pămîntului
VIZITA IN TARA NOASTRĂ A PREȘEDINTELUI 

AUSTRIEI, RUDOLF KIRCHSCHLAGER
Dialogul la nivel 
înalt româno- 
austriac pune in 
evidență dorința 
iomună de a 
extinde conlu
crarea multilate
rală în interesul 
ambelor țări, al 
cauzei securită
ții europene, des
tinderii și păcii 

in lume

Continuarea convorbirilor oficiale intre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele Rudolf KirchschlăgerJoi. 9 noiembrie, au continuat, la Palatul Republicii, convorbirile oficiale între președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele federal al Republicii Austria, dr. Rudolf Kirchschlăger.In aceeași atmosferă prietenească, de înțelegere și stimă reciprocă, cei doi șefi de stat au reluat dialogul consacrat examinării unor aspecte actuale ale vieții politice internaționale, relevind dorința României și a Austriei de a întări conlucrarea pe plan extern, de a-și aduce o contribuție sporită la soluționarea marilor 

Președintele NICOLAE CEAUȘESCU:
Sînt încredințat că vizita pe care o 

întreprindeți în România, convorbirile 
pe care le vom purta, înțelegerile la care 
vom ajunge vor marca un nou și impor
tant moment în evoluția ascendentă a 
raporturilor româno-austriece, spre bi
nele și fericirea ambelor noastre po
poare, în interesul progresului general 
și al păcii în întreaga lume.

Președintele RUDOLF KIRCHSCHLĂGER:
Relațiile dintre statele noastre cu

nosc o continuă îmbogățire prin nego
cierea a noi înțelegeri în cele mai dife
rite domenii. Sîntem conștienți că este 
necesar ca, printr-o colaborare intensă, 
să transformăm spațiul legat de Dunăre, 
în care trăiesc ambele noastre popoare, 
într-o zonă a respectului reciproc și a 
înțelegerii.

probleme ale lumii contemporane in interesul popoarelor, al cauzei păcii și colaborării între națiuni.In cursul convorbirilor s-a apreciat că una din problemele fundamentale ale epocii noastre o reprezintă lichidarea fenomenului subdezvoltării, reducerea decalajelor economice existente intre țâri, făurirea unei noi ordini economice internaționale, care să asigure progresul mai accelerat al tuturor statelor și îndeosebi al celor rămase in urmă, precum și stabilitatea economică mondială.Totodată, s-a subliniat că Româ

nia și Austria se pronunță pentru stingerea focarelor de tensiune și conflict care mai dăinuie în diferite zone ale globului, pentru renunțarea la confruntări militare între state. pentru promovarea pe scară largă a tratativelor politice, pașnice, ca unic mijloc de soluționare a problemelor litigioase. In acest cadru, a fost evidențiată necesitatea intensificării eforturilor pentru instaurarea, pe cale politică, cu participarea tuturor părților interesate, a unei păci durabile și echitabile în Orientul Mijlociu, care să ducă la retragerea trupelor israeliene din toate 

teritoriile ocupate după războiul din 1967, la soluționarea justă a problemelor poporului palestinian, la asigurarea independenței, suveranității și integrității tuturor țărilor din regiune. în ceea ce privește situația din Africa, s-a arătat că toate problemele de pe acest continent, și în primul rind stările conflictuale, trebuie soluționate de către . africanii înșiși, excluzîndu-se orice intervenție, militară sau de altă natură, din afară.Reafirmînd importanța deosebită a continuării și consolidării procesului de destindere, precum și a dezvoltării uner largi cooperări internaționale, cei doi președinți au exprimat hotărîrea României și a Austriei de a acțioiîa pentru realizarea unor măsuri eficiente de dezarmare și dezangajare militară, fără de care nu pot fi concepute pacea și securitatea în Europa și în lume.Schimburile de vederi au reliefat necesitatea participării efective a tuturor statelor, indiferent de mărimea sau orînduirea lor socială, la viața internațională, la rezolvarea problemelor de care depind progresul, pacea și securitatea omenirii.
Vizite 

ale inalților 
oaspeți 

în Capitală 
și în județul

Brașov
IN PAGINA A V-A

Această perioadă, ca șl lunile care urmează, constituie o etapă deosebit de importantă pentru pregătirea recoltei anului viitor. Cu prilejul „Zilei recoltei", tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că trebuie folosite din plin lunile de iarnă pentru pregătirea temeinică a recoltei anului viitor, pentru a obține recolte mult superioare celor din acest an in toate sectoarele. Prin urmare, in agricultură „campania" este permanentă, lucrătorii ogoarelor avînd de înfăptuit în sezonul rece un vast program de acțiuni : executarea arăturilor, pregătirea semințelor, repararea tractoarelor și mașinilor agricole, a sistemelor și echipamentelor de irigații, fertilizarea terenului, pregătirea producției de legume, îngrijirea livezilor, la care se adaugă ridicarea nivelului pregătirii tehnice și profesionale.
Araturi pe patru milioaneObiectivul prioritarde hectare.în această perioadă trebuie să-l constituie executarea arăturilor adinei pe toate suprafețele prevăzute în plan. Este un adevăr demonstrat de știința agricolă șl verificat în producție că, sub toate aspectele, arăturile de toamnă sînt superioare celor de primăvară, ceea ce asigură recolte mari la hectar. Iată de ce, în condițiile acestei toamne, sînt necesare măsuri energice pentru urgentarea recoltării, eliberării terenului și concentrarea tuturor tractoarelor disponibile la executarea arăturilor. Organizarea lucrului în două schimburi este de natură să asigure încheierea arăturilor pe toate suprafețele pină la sfîrșitul acestei luni. Totodată, trebuie să se realizeze integral programul de ridicare a potențialului productiv al solurilor grele. Ast- \ fel, in lunile noiembrie și decembrie,
în Editura politică a apărut volumul t

SUB SEMNUL PRIETENIEI FRĂȚEȘTI ROMÂNO -LAOȚIENE
Vizita oficială de prietenie a delega

ției de partid și de stat a Republicii So
cialiste România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Republica Demo
crată Populară Laos.

- 26-28 mai 1978 -

JUDEȚUL ARAD 
A ÎNDEPLINIT

PLANUL 
PE TREI ANI 

Al CINCINALULUIOamenii muncii din întreprinderile industriale ale județului Arad, români, maghiari. germani și de alte naționalități, au raportat îndeplinirea, cu 50 de zile mai devreme, a prevederilor planului la producția industrială pe primii trei ani ai cincinalului. Se apreciază că la sfîrșitul acestui an județul Arad se va apropia, la producția industrială, de nivelul prevăzut pentru 1980.Conștienți de răspunderea care ne revine în autocondu- cerea muncitorească a întreprinderilor. se spune în telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, de Comitetul județean Arad al P.C.R.. ne angajăm să folosim din plin cadrul organizatoric creat de partid pentru participarea oamenilor muncii la conducere, avantajele pe care le , oferă noul mecanism economico-fi- nanciar, să punem în valoare priceperea, experiența și toată puterea noastră de muncă, pentru a conferi o nouă calitate superioară activității economice și a aduce o contribuție mereu mai mare la creșterea avuției naționale, la întreaga operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.
• 0 nouă fabrică. Cu două luni înainte de termen, la Combinatul de prelucrare a lemnului din Piatra Neamț a intrat în funcțiune o fabrică de mobilă. Noua capacitate de producție va furniza beneficiarilor interni și externi mobilier de artă. Succesul este datorat atit constructorilor, cit și unităților care au furnizat utilajele înainte de termenele stabilite. (C. Blagovici).
• Oaspetele 200 000. La Predeal a sosit al 200 000-lea om al muncii care își petrece în 1978 concediul în această stațiune. In modernele sale hoteluri se află la odihnă mineri din Valea Jiului și Baia Mare, siderurgiști din Hunedoara și Galați, feroviari din Capitală. Totodată, Predealul a mai găzduit în a- cest an 20 000 turiști din peste 30 de țări ale lumii. (Nicolae Mocanu). 

cooperativele agricole au de scarifl- cat 88 000 ha, de afinat profund solul pe 175 000 ha șl de aplicat amendamente calcaroase pe 34 000 ha.
Fertilizarea solului cu în* 

grășâminte naturale și chi
mice constituie un obiectiv de mare Importanță pentru realizarea producțiilor sporite prevăzute a se obține în anul viitor. Chestiunea esențială este ca în fiecare unitate agricolă să se transporte pe cîmp toate îngrășămintele organice. Programul pentru lunile noiembrie și decembrie, care prevede ca în cooperativele agricole să se transporte și să se împrăștie pe cîmp 4,7 milioane tone de îngrășăminte naturale, trebuie considerat o sarcină minimală. Și aceasta deoarece rezervele de îngrășăminte însumează peste 30 milioane de tone, fapt ce impune ca în fiecare unitate agricolă să se desfășoare o amplă mobilizare a forțelor pentru transportarea lor.

Lucrări în sistemele de 
irigații și pentru extinderea 
suprafețelor amenajate. In sezonul rece trebuie executat un mare volum de lucrări pentru aducerea sistemelor de irigații la parametrii de funcționare proiectați, astfel îneît, în anul viitor, prin aplicarea corectă a udărilor, să se obțină recolte maxime pe toate suprafețele amenajate. Pe baza inventarierii făcute a rezultat că trebuie executat un volum de a- proape 7 milioane metri cubi de terasamente pentru decolmatarea și repararea rețelei canalelor de irigații și desecare pe circa 45 000 km. repararea a 23 241 km de conducte

PREZENTUL SOCIALIST 
cel mai de seamă înfăptuitor 

al deplinei noastre uniriO năzuință arzătoare, multiseculară, a luminat necontenit, ca o nestinsă stea polară, cărările drepte, dar anevoioase ale istoriei poporului român : Unirea într-o singură țară. Năzuința izvora dintr-un dat obiectiv al istoriei, deoarece in cuget și-n simțiri, în felul de a fi, de a munci, de a vorbi șl a gîndi, românii s-au simțit, din adîncul istoriei lor, unii și aceiași. Ei știau, inainte de a le spune cronicarii. că de la Râm se trag și toți dintr-o fîntînă cură ; înfrun- tind toate vîrcolirile unei maștere istorii, ei se simțeau frați răsă- riți din aceeași rădăcină daco-romană. Gîndul de a se uni intr-un stat închegat intre granițele lor firești, gîndul acesta incandescent, hrănit în urma plugului sau a turmelor de oi, ca și pe cîmpurile de bătaie, din sentimentali unității lor organice, i-a urmărit pe strămoșii noștri ca o umbră a propriei istorii, i-a chinuit cu frămin- tarea unui vis drag pe care l-au spulberat de atîtea ori vrăjmășiile vremurilor. Un vis atita vreme neîmplinit. hrănit cu lacrimile amărăciunii de a avea granițe arbitrare prin inima țării, un vis hrănit cu sudoarea și singele celor mulți și obidiți, s-a întrupat aevea la 1 decembrie 1918, în actul Unirii" de la Alba Iu- lia. Actul acesta, al cărui autor au fost masele populare, era o treaptă înaltă spre progres, o verigă de aur într-un lanț de trudnice și zbuciumate eforturi. In el se reflecta o istorie bimilenară, se concentra ca In focarul unei Imense lentile un întreg trecut eroic, cu toate jertfele și aspi

rațiile sale, luminînd drumurile viitorului — pe care poporul român mai avea încă multe de înfăptuit pentru deplina realizare a năzuințelor sale de dreptate socială, independență și suveranitate națională, progres și prosperitate. „...Unirea tuturor românilor într-un. singur stat — spunea Va- sile Goldiș la 14 decembrie 1918 — este totodată și o preten- țiune a civilizațiunii românești : Progresul acestei civilizațiuni
de Ion DODU 

BALAN

pretinde comuniunea națiunilor într-o unire de ordin social, superior, care să asigure libertatea și dreptatea deopotrivă pentru toate națiunile, mici și mari... Această unire a românilor, pe de o parte, va trebui gradat să înfăptuiască egalitatea condițiuni- lor de viață pentru toți indivizii care o alcătuiesc, pe de altă parte, ea va trebui să se întemeieze pe principiul libertății și al egalei îndreptățiri a neamurilor...".Sînt principii de un generos umanism, pe care nu le putea însă realiza o orinduire burgheză, bazată pe proprietatea privată, pe exploatarea omului de către om, pe prejudecăți și resentimente naționale. Multe promisiuni au rămas Ia stadiul dezideratelor. Pămîntul promis eroilor de pe front s-a împărțit arbitrar sau nu s-a mai dat deloc, îneît unii dintre ei, amputați și bolnavi, ajung cerșetori muritori de foame. Citi țărani n-ar fi putut spune cu Pătru Opincă din

îngropate, a 13 626 de construcții hidrotehnice și a 250 000 de hidranți, precum și a unui mare număr de stații și agregate de pompare. Este nevoie de o maximă mobilizare a forțelor pentru ca in ultimul trimestru din acest an să se execute cea mai mare parte — pînă la 75—80 la sută — din acest volum de lucrări.Pe lingă lucrările realizate de stat în sisteme mari, lucrătorii ogoarelor trebuie să contribuie cu forțe proprii la extinderea suprafețelor irigate. In acest domeniu există insă restante foarte mari. Anul acesta, pină la începutul lunii noiembrie, la irigații în sisteme locale s-au amenajat numai 11 300 ha din 43 000 ha prevăzute, iar la desecări — 12 100 ha din 33 200 ha. Iată de ce acum și în lunile de iarnă trebuie organizate ample acțiuni de masă, cu participarea tuturor locuitorilor satelor, pentru a se executa asemenea lucrări pe suprafețe cit mai mari, precum și alte lucrări, menite să sporească potențialul productiv al pămîntului.In sezonul rece trebuie întreprinse și alte acțiuni : pregătirea și asigurarea semințelor din soiurile și hibrizii de mare productivitate, bine condiționate, cu valoare biologică ridicată, revizuirea parcului de tractoare și mașini agricole. Buna desfășurare a tuturor acțiunilor cuprinse în programul de lucru al fiecărei unități agricole trebuie să constituie o preocupare majoră a organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor populare, a organelor agricole și * conducerilor unităților agricole, datoare să mobilizeze toate forțele și să organizeze bine toată această activitate. Este o condiție esențială pentru realizarea sarcinilor mari ce revin agriculturii in cel de-al patrulea an al cincinalului.
ÎN ZIARUL DE AZI :
URMĂRIND DRUMUL 

FIERULUI VECHI
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RUBRICILE NOASTRE t
• Cum sînt soluționate scri
sorile oamenilor muncii ?
• Note cetățenești • Fap
tul divers • Carnet plastic
• Note de lectură • Sport

• De pretutindeni

versurile atit de contradictoriului poet Ovi- diu Cotruș : Io ! / țăran fără țarină, / plugar fără plug / ciur- dar făr-o vită / îmi duc viața necăjită / fără strîmbătăți și vicleșug / și brușul de mucedă pită / mi-1 plătesc cu sînge din belșug...". In aceeași perioadă, soarta amară a proletariatului și a țărănimii o împărtășesc și numeroși intelectuali.Pentru a avea o Imagine mai completă asupra vieții sociale din acei ani să ne gîn- dim și la zguduitoarele reportaje ale lui Geo Bogza, la scrierile lui Nagy Istvan, la nuvelele lui Al. Sahia, de altfel, la toți marii scriitori realiști din epocă. Vom vedea că multe din idealurile și dezideratele profund patriotice și umanitare constituite într-un îndelung proces istoric și exprimate de mărețul act al Unirii de la Alba Iulia n-au putut fi realizate în condițiile vechii societăți. înfăptuirea lor deplină trebuia să aibă loc tot într-un proces istoric, căruia i-a dat dimensiuni noi, revoluționare, epoca noastră socialistă. Numai revoluția socialistă, condusă de partidul clasei muncitoare, putea, în mod obiectiv, înfăptui năzuințele de veacuri ale poporului român.Evident, după înfăptuirea Unirii. universul de inspirație al artiștilor și scriitorilor a devenit mult mai complex și mai bogat, evoluția socială oferă artelor material nou, artistul și scriitorul își afirmă mal larg virtuțile. publicul lor este mult
(Continuare 
in pag. a IV-a)
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iFAPTUL
DIVERS
Invitație 

' la Fîntînița
In marginea de vest a rezer

vației naturale Fintinița de la 
IMurfatlar (Constanța), vegetația 

este încă bogată, cu liane 
verzi ce escaladează copacii 
ca in miez de vară toridă. In 

I același timp, covorul gros de 
iarbă este decorat de petalele 
liliachii și gingașe ale șofranu- 

Ilui de toamnă, despre care spe
cialiștii spun că, din toată flora 
țării, el iși are locul de origine 
și de statornicie numai aici. 

[Alături, cițiva arbuști de corn 
se incurăetă să-i dea replică, 
încercind să înflorească a doua 

!oară, ca In plină primăvară. O 
invitație tentantă la o excursie 
in rezervația de la Fintinița.

IIIIIIIIIiII

De la primele dezbateri - legătură strlnsă 
cu viata, cu probleme ale activității practice

tn întreaga țară, începerea noului an de studiu în învățămlntul poli
tico-ideologic a fost marcată de intensificarea eforturilor consacrate 
creșterii eficienței practice a acestuia in spiritul indicației tovarășului 
Nicolae Ceaușescu potrivit căreia rolul propagandei este nu numai de a demonstra convingător justețea politicii partidului, ci, totodată, de a-i ajuta pe oameni să înțeleagă cum trebuie să acționeze practic, concret, în munca de zi cu zi, spre a îndeplini în cele mai bune condiții sarcinile ce le revin în opera de construcție socialistă.

Experiența ilustrează că principalul factor in acest sens constă în tot mai strinsa legare a studiului de viață, de problemele cu care se confruntă organizațiile de partid, de preocupările și sarcinile practice ale fiecărui colectiv. In acest spirit am încercat să desprindem citeva 
concluzii din desfășurarea dezbaterilor în cadrul studiului politico-i
deologic din citeva organizații de partid din Capitală.

I Mulțumiri I 
l si in numele I I 9 I

I strănepoatei |
Un bătrin <n virstă de 75 de

Iani din Drăgășani, pe nume ■ 
Petrică Alexandru, a căzut la I 
pat grav bolnav. A fost dus *

I la spitalul din localitate. Pu
țini erau cei care-i mai dă- | 
de au o șansă de salvare. | 
Medicul Ilie Pișcoveanu a în-

I cercat insă imposibilul, timp de ■ 
aproape o lună de zile. Acum, I 
bătrînul se află din nou în •

I mijlocul alor săi, de unde ne 
scrie: „La mulțumirile mele I 
cele mai călduroase pe care | 
aș dori să le adresez și prin

Iziar medicului, le adaug și pe g 
cele ale strănepoatei mele, care I 
a venit pe lume, in timp ce eu ’ 

ieram pe patul de suferință". . 
' Auzul '
I care... vedeIIIIII

La magazinul C.L.F. din 
Piața Someșul din Satu Mare:

— Sintem o echipă de control 
al oamenilor muncii și dorim 
să facem un sondaj privind 
conținutul cutiilor de con
serve. Vă rugăm să desfaceți 
una din aceste cutii cu e- 
ticheta „Fasole verde tăiată".

Capacul e tăiat și... stupoa
re! In cutie, tn loc de fasole 
verde tăiată, de 
afla... compot de 
8,10 lei.

— Extraordinar! 
ghicit, că doar nu 
cutie ce c. L.2.-

4,50 lei, se 
piersici, de

IIIIIIIIIIIIIIII
iI
■ 
I
i!IIIIII!

IIII
ICum de ați 

se vede prin | 
_____  „ e înăuntru? — în
treabă mtriaiă vînzătoarea. ,

— Foarte simplu, după... 
ureche. Adică, intr-un fel 1
„sună" compotul și in alt fel 
fasolea verde — răspunde șeful 
echipei de control, pensionarul I 
Mihai Isac.

Consemnlnd cele constatate tn I 
registrul de control, echipa a a- 
dăugat și numele întreprinderii 
care a încurcat „borcanele": . 
I.P.I.L.F. „Agrofruct“-Baia Mare, i 
Un apel

La recomandarea expresă a 1 
medicului, elevul Uraru Ne- 
culai (născut la 28 martie 1962 
in comuna Coțofenești, județul | 
Bacău) a trebuit să întrerupă, 
pentru o perioadă, Liceul silvic i 
din Cimpulung Moldovenesc. 
Tot medicul ii recomandase 
ferm să nu fumeze și să nu . 
pună strop de alcool în gură. 
La inceputul lunii iunie, tatăl I și-a surprins fiul cu țigara 
in gură. Știind cit de dau- I 
nător ii este fumatul, l-a 
certat și, ea orice părinte, i-a 
explicat pe îndelete ce și cum . să facă să fie bine. Dar sfatu
rile tatălui i-au intrat pe-o I 
ureche și i-au ieșit pe alta, 
astfel că in aceeași zi a plecat I 
de acasă fără adresă. A fost \ 
căutat și de miliție, dar pină in prezent nu i s-a dat de urmă, i 
In interesul sănătății lui, cine-l 
vede e rugat să-i aducă aminte 
de casă, de părinții ingrijorați. (

Nechezat 
de cal

IIIi!IIIIIIIII
Seară de noiembrie, de toamnă 

lungă. Încă mai paște murgul 
iarbă verde. loan Cosmoiu, din 
Lancrăm (Alba), și-a priponit 
caii In pășunea Cutina. A 
doua zi, dimineața, venind după 
ei, mai ia-i de unde nu-s. 
Omul a inceput să întrebe 
in dreapta și in stingă, pe ori
cine intilnea in cale: „N-ați 
văzut căluții mei?" Și, uite-așa, 
din om in om, a ajuns și la... 
neomul care-i furase: Ion 
Contor. De cum și-au văzut 
stăpinul, bidiviii au slobozit un 
nechezat care l-a făcut pe 
făptaș să se sperie rău de tot. 
Avea și de ce...

De la o sobă •••
Toată suflarea satului, eu mic, 

cu mare, s-a strins in jurul 
gospodăriei lui Z.N din Corlă- 
tești, județul lași. Care cu găleți 
și lopeți, care cu furci și sape. 
Cu toții au pornit o bătălie 
aprigă împotriva flăcărilor mis
tuitoare. Cu toată intervenția 
lor, o bună parte din bunurile 
agonisite prin muncă de Z.N., 
de-a lungul anilor, s-a făcut 
scrum. Dind dovadă de curaj 
și bărbăție, sătenii au scos din 
mijlocul flăcărilor pe fetița 
gazdei, in virstă de 2 ani și 4 
luni. Deși a fost transportată 
urgent la spital și i s-au dat 
toate îngrijirile, n-a mai putut 
fi salvată.

Din cercetările întreprinse, re
zultă că incendiul a izbucnit din 
cauza unei sobe supraîncălzite, 
lăsată nesupravegheati.

Rubricd redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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în organizația de bază nr. 3, secția montaj de la „întreprinderea optică română", prima lecție la cursul „Probleme fundamentale ale activității de partid și de stat" a fost consacrată temei referitoare la perfecționarea conducerii și planificării econo- mico-financiare, întărirea autoconducerii muncitorești și autogestiunii financiare. Propagandistul Gh. Stro- escu orientează cu pricepere discuțiile spre reliefarea necesității adoptării noului mecanism economico-fi- nanciar, a utilizării noilor indicatori economici de bază. Intervențiile cursanților ilustrează înțelegerea concretă a noțiunilor abordate, importanța acestora pe planul creșterii eficientei economice, al sporirii venituluiTotul dacă e în mai concrete ce revin în acest sens secției — îndeosebi pe planul reducerii cheltuielilor materiale, al îmbunătățirii calității produselor și ridicării calificării profesionale, factori decisivi în realizarea producției nete șl fizice.La organizația de bază nr. 3 de la „Tricodava", discutarea aceleiași teme a fost caracterizată, dimpotrivă, printr-o strînsă legătură cu sarcinile specifice ale întreprinderii. Numai că insuficientul efort al majorității cursanților de a studia individual documentele de partid, bibliografia recomandată, au determinat ca dezbaterii vii. dialogului să li se substituie monologul propagandistului Aurelian Mușat (de altfel clar și bine orientat), întrerupt de simple constatări ale cîtorva cursanți asupra unor deficiențe in organizarea producției, lipsite de o cît de firavă încercare de racordare a teoriei la practică. Astfel, am asistat, în fapt, la un „hibrid" între o lecție pe teme politico-ideologice și un fel de discuție, de consfătuire de producție ca In cadrul unei grupe sindicale.Cu atit mai convingătoare privind rolul stimulator pe care îl exercită asupra desfășurării invățămintului de partid orientarea acestuia spre strîn- sa corelare a teoriei cu practica s-a dovedit dezbaterea aceleiași teme în cadrul cursului de socialism științific din organizația de bază de la secția prese bachelită de Ia „Elec- troaparataj". Apare semnificativ

toate problemele abordate — tnceplnd de la căile de creștere a rentabilității, accentuarea rolului factorilor

de asemenea, sînt anunțate de pe acum temele ce vor fi dezbătute de-a lungul întregului an de invătămint. Din păcate, grija precumpănitoare pentru latura organizatorică a dus, in unele organizații de bază, la diluarea grijii pentru latura primordială a propagandei — eficiența acesteia, funcția ei educativă in cultivarea atitudinii înaintate față de muncă și față de avutul obștesc.O preocupare susținută pentru integrarea teoriei cu practica, pentru fructificarea acestei legături organice în vederea sporirii forței de în- riurire a propagandei ca factor dinamizator al colectivului respectiv a caracterizat dezbaterile pe aceeași

national.ar fi fost bine dacă (și acest esențial) dezbaterile se axau mare măsură pe sarcinile

calitativi în activitatea economică, „războiul împotriva risipei" în cele mai diferite domenii, pină la întărirea autoconducerii și autogestiunli muncitorești — au fost caracterizate prin îmbinarea explicării principiale a noțiunilor teoretice cu sarcinile practice ce decurg din ele pentru organizația de bază respeotivă. In acest spirit au fost discutate aspecte variate privind sporirea valorii nou create. folosirea cu randament maxim a utilajelor și timpului de lucru, întărirea disciplinei tehnologice, ridicarea performantelor tehnice ale produselor, modalitățile de promovare pe toate planurile a democrației muncitorești.în cadrul dezbaterilor s-au vădit astfel, pe lingă dezvoltarea gîndirii politice a cursanților, a capacității lor de analiză și interpretare, efectele pozitive ale faptului că propagandistul — ing. Dumitru Petre, om dinamic, combativ, punînd suflet în tot ce întreprinde și găsind lesne calea la mintea și inima oamenilor — este șeful respectivei secții, face parte din aceeași organizație de bază, ceea ce îi dă posibilitatea să mențină permanent un contact strins cu cursanții, să-l ajute în intervalul dintre dezbateri atit la aprofundarea cunoștințelor, cit și la transpunerea in viață a concluziilor decurg’nd din noțiunile teoretice asimilate. Totodată, se cuvine menționată contribuția adusă la clarificarea unor noțiuni mai greu de asimilat prin consultațiile acordate de propagandist, de regulă cu o săptămînă înaintea fiecărei dezbateri.Atrage atenția țioasă a studiului un amplu grafic formare și documentare datele la toate cursurile învătămîntului de partid, de-a lungul întregului an de studiu; același lucru pentru lecțiile din cadrul învătămîntului politic U.T.C. și al învătămîntului de masă;

temă' la cursul „Probleme fundamentale" din organizația de bază nr. 1 de la Institutul de cercetări pentru industria electrotehnică. A fost, deopotrivă, meritul propagandistului ing. Ion Moțica, precum și al numeroșilor cursanți care au luat cuvîn- tul de a nu fi lăsat ca discuțiile să plutească în norii abstracțiunilor, al unor divagații general-teoretice (cum se mai petrec lucrurile în destule instituții științifice), ci, dimpotrivă, de a le fi ancorat trainic pe terenul fertil al realităților specifice unității, al sarcinilor prioritare ce revin institutului. Se cuvine relevat că. după elucidarea tezelor teoretice, întreaga dezbatere a fost orientată spre reliefarea modalităților concrete prin

care institutul, cadrele de specialiști sînt chemate să contribuie nemijlocit la înfăptuirea cerințelor decurgind din perfecționarea conducerii și planificării întregii activități economi- co-sociale. Ni s-a părut, în acest sens, de certă utilitate sublinierea îndatoririi institutului de a acorda un sprijin eficient întreprinderilor în asimilarea unor produse noi, competitive pe piața internațipnală, precum și a obligației — deopotrivă politice și profesionale — a comuniștilor de a fi mereu la curent cu cele mai înaintate cuceriri ale revoluției tehnico-științifice contemporane, ac- ționînd pentru folosirea lor in economia națională.Pilduitoare pentru interesul manifestat față de învățămlntul de partid a fost și dezbaterea vie (cu participarea a aproape totalității cursanților) a temei referitoare Ia ascuțirea contradicțiilor pe arena mondială in cadrul cursului de socialism științific de la Școala generală nr. 7. Studierea aprofundată a bibliografiei, reținerea unor date sugestive din presă, punctarea ideilor principale de către propagandistă, prof. Veronica Popescu, au înlesnit elucidarea problematicii complexe privind cauzele, formele de manifestare și căile de soluționare a contradicțiilor dintre state. Și, ceea ce e deosebit de prețios, au fost evidențiate judicioase privind nică în procesul tiv, a unor aspecte luptei pentru pace, ritate și colaborare școală unde, în noul an de „educarea educatorilor" un făgaș bun.

concluzii integrarea orga- instructiv-educa- importante ale dezarmare, secu- internatională. O studiu, a pornit pe
Firește, participarea la citeva 

apreciere globală, de ansamblu, i 
ganizațiile de partid privind ridicarea calitativă a nivelului propagan
dei. Pretutindeni există „poziții înaintate", ca și rămineri in urmă. 
Esențial este însă ca, fără a aștepta impulsuri din afară, fiecare orga
nizație să acționeze cu perseverență pentru îndeplinirea eficientă a mi
siunii formative ce revine invățămintului de partid în cadrul sistemu
lui general de educație politico-ideologică a oamenilor muncii.

i din primele dezbateri nu îngăduie o 
a preocupării uneia sau alteia din or-

Tudor OLARU

Autogara... „Încurcă4umeu

organizarea minu- politico-ideologic : la punctul de in- cuprinde dezbaterilor și consultațiilor

Agenda turistica a lunii 
noiembriePe agenda turistică a lunii noiembrie figurează, printre alte numeroase și atractive excursii pe care le organizează oficiile județene de turism, posibilitatea de a vizita valea Prahovei, zona de sub munte a Olteniei, Maramureșul și Țara Oașului, Porțile de Fier, munții Banatului și Apuseni, Tara Hațegului, valea Oltului, nordul Moldovei. precum și alte obiective

turistice în cadrul „Circuitului turistic al României". Organizatorii de turism asigură cazarea și masa in hoteluri confortabile și unități de alimentație publică moderne. înscrieri și informații suplimentare la agențiile și filialele OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM.I în fotografie : hanul „Măcln" din județul Tulcea.

Autogara din Botoșani este singura unitate pusă Ia dispo- zița transportului auto interurban de călători din municipiul respectiv. Dacă ar fi ca denumirea pe care o poartă să includă și calitatea serviciilor pe care oferă călătorilor, tunci titulaturii sale mai trebui să i se dauge și aceea de „în- curcă-lume". și aceasta, pentru simplul motiv că oricine vine la o autogară vrea să afle ora la care va pleca primul autobuz în direcția dorită. La Botoșani acest fapt este, în multe zile, aproape cu neputință de aflat. Toate indicatoarele cu mersul autobuzelor au montate tn riorul unității, cu greu se poate pă-

le a- ar a-

fost inte- unde

trunde, chiar în timpul unei afluența de călători obișnuite. (Zilnic, prin această autogară trec 20 000 de călători. Despre un serviciu de informații, nici nu poate fi vorba, deoarece, la ghișeul respectiv parcă ar fi mereu ...„închis pentru inventar"). Dacă ai reușit să intri în posesia informației dorite, urmează, firește, să-ți procuri biletul de călătorie. începe alt necaz, fiindcă tabelele cu traseele de la cele trei case de bilete abia mai pot fi înțelese chiar și de cei care le-au scris. (Tocmai datorită acestui fapt nu-i exclus să te vezi obligat să aștepți la rînd de trei ori pentru a-ți cumpăra un bilet). în sfîrșit, admi-

țînd faptul că al trecut cu bine de cele două obstacole, începe un al treilea : pe peron nu există nici un indicator care să precizeze punctul de la care vor pleca autobuzele spre direcțiile... la ora... Și astfel, cum sosește un autobuz pentru plecare, indiferent de direcție, luat cu asalt de lători.E adevărat că Botoșani se află construcție o autogară (unde, babil, nu se vor teni și aceste vuri). Pină la ei în folosință, mai trece însăluni. E chiar atit de greu de găsit soluții pentru remedierea a- cestor deficiențe 7
Silvestri A1LENE1 
corespondentul 
„Scinteii”
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este că-la în nouă pro- moș- năra- darea vor multe

De-ale autotaxăriiTrecerea, treptată, la autotaxare in transportul în comun a fost bine primită și de către cetățenii municipiului Tîiîgu Mureș. Din păcate, o serie de lucruri n-au fost încă puse la punct. De pildă, pentru eliberarea abonamentelor și biletelor, întreprinderea județeană de gospodărire comunală și locativă a fixat 4 centre. Un număr cu totul insuficient pentru un oraș cu peste 130 000 de locuitori. Ba, mai mult: întreprinderea amintită n-a făcut nimic pentru popularizarea acestor centre. Astfel, în timp ce punctul din Piața Trandafirilor este sistematic luat cu asalt de sute și sute de oameni, cele din cartierul Tudor Vladlmirescu și

aleea Carpațl au o desfacere foarte redusă pentru că sînt, practic, necunoscute de mulți cetățeni. în afară de faptul că oamenii pierd mult timp pină să-și procure un bilet, se - întimplă să nu mai găsească nici unul, chiar Ia mult solicitatul centru din Piața Trandafirilor. Motivul 7 „Azi nu mai avem abonamente". Și atunci asiști în autobuze la scene în care oamenii stau cu banii in mînă și întreabă pe cei din jur: „N-aveți un bilet in plus ?“. Profitînd de această situație (ca și de faptul că majoritatea compostoarelor de bilete sînt defecte) unii călătoresc fără bilet sau cu biletul neperforat, Ce-1 drept, unii amină procurarea abonamentelor pentru

ultimele De la director re, transport și salubritate din cadrul I.J.G.C.L., aflăm că în ultimele două zile ale lunii fost puțin de abonamente numai 5 200 anterioare), ferent de pect, se impune ca factorii de răspundere ai I.J.G.C.L. să studieze posibilitatea amplasării mai raționale (și în locuri cunoscute de cetățeni) a punctelor de desfacere a biletelor și abonamentelor, astfel ineît măsura autotaxării să-și atingă scopul propus.
Gheorțjhe 
GIURGIU 
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zile ale lunii. Budai Stefan, la exploata-
octombrie vîndute nu 14 000 (față în 14Dar, indi- acest as-

au mai de de zile

Solicitudine — 
dar în dublu 

sensîntr-o scrisoare a- dresată ziarului, Ioan Raț din orașul Brad semnala că la secția drumuri și poduri din localitate, unde lucrează, nu a găsit solicitudine pentru a 1 se asigura un program corespunzător In vederea frecventării cursurilor liceului seral. El solicita sprijin pentru a fi trecut să lucreze ca depanator de utilaje la sediul secției.La sesizarea sa a răspuns Consiliul județean al sindicatelor Hunedoara, căruia i-a fost trimisă spre soluționare. Un membru al biroului executiv al consiliului s-a deplasat la sediul unității din Brad, unde a analizat scrisoarea împreună cu semnatarul acesteia și cu persoane din conducerea secției.S-a constatat că loan Raț care lucra

pe un excavator, era nevoit să părăsească locul de muncă la ora 14,30 pentru a frecventa cursurile liceului seral. Din această cauză, ceilalți muncitori, a căror activitate era legată direct de funcționarea excavatorului, nu mai aveau de lucru pînă la ora 18. întrucît realizarea planului depinde și de acest utilaj, conducerea secției i-a propus lui I. Raț să lucreze pe un cilindru compresor la un loc de muncă mai apropiat (Tomești), de unde poate merge la școală cu autobuzele I.T.A. cu care circulă și alți muncitori-elevi. El a refuzat însă, cerînd să plece la altă unitate.în răspuns se precizează că cererea sa de a fi repartizat în atelier nu poate fi aprobată, deoarece cei care lucrează aici sînt mai bine pregătiți profesional, iar I. Raț este lipsit de Inițiativă, nu-și dă interesul pentru realizarea unor

lucrări de bună calitate. în discuțiile purtate, colegii săi de muncă l-au sfătuit să fie mai modest și i-au recomandat să-l preocupe în mai mare măsură și interesele serviciului, realizarea sarcinilor de producție.Nădăjduim că cel in cauză va aprecia cum se cuvine sfaturile primite și va Înțelege că solicitudinea trebuie să funcționeze In dublu sens : atit din partea conducerii unității, cît și dintr-a sa.
„Neptun" 
omite...Sesizarea trimisă redacției de Traian Ber- ghezan, contabil-șef la întreprinderea „Căprioara" din Sebeș, județul Alba, referitoare la greutățile în- tîmpinate de întreprindere In procurarea pieselor de schimb pentru trolii de ascensoare, a fost soluțio-

nată de Direcția generală de aprovizionare și desfacere din M.I.C.M. Din analiza întreprinsă, se menționează în răspunsul adresat ziarului, a reieșit că întreprinderea „Neptun"-Cîmpina nu a comunicat în termen ministerelor șl consiliilor populare județene că a sistat producerea pieselor de schimb pentru trolille scoase din fabricație cu mai mult de cinci ani în urmă. Conducerea ministerului a dispus unității din Cîmpina să anunțe, In prima decadă a lunii noiembrie, beneficiarilor din economie tipurile de trolii scoase din fabricație pentru ca aceștia să poată comanda piesele de schimb de care au nevoie, Incit utilajele să funcționeze in totalitate pină la casare. întreprinderea „Neptun" va executa în anul 1979, pentru ultima dată, piese de schimb necesare unor asemenea trolii. în vederea Întocmirii pro

gramului de fabricație, unitățile solicitante trebuie să efectueze comenzile pînă la sflrșitul lunii decembrie 1978.
0 sesizare 

care a deschis 
un ••• drum bunîn legătură cu scrisoarea unui grup de cetățeni din comuna Bălăbănești, satul Ră- dești, privind starea necorespunzătoare a drumului comunal. Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Galați ne-a răspuns :în urma verificărilor efectuate la fața locului a reieșit că, încă din luna iulie a.c., consiliul popular comunal, conducerea C.A.P. din localitate și oficiul județean de îmbunătățiri funciare au inițiat lucrări de amenajare a drumului comunal ce traversează satul Rădești, prin

Noul spital din municipiul Rimnicu Vilcea

Toate drumurile din Brăila 
duc la... „Progresul"

• Semnificația unei colecții de ilustrate • Preocupări 
curente pentru problemele socialeCine se apleacă peste masa de lucru a tovarășului Ionel Oțetea, președintele comitetului sindicatului de la întreprinderea „Progresul" din Brăila, poate să vadă ...România in imagini. Sub sticla așezată pe masă e- xistă o puzderie de ilustrate trimise de muncitorii aflați la odihnă colegilor lor de muncă. Ilustrate din toate colțurile tării : Băile Tușnad. Amara Felix, Mamaia. Eforie, Herculane, Lacu Roșu...Privindu-le, intervine, totuși, o oarecare nedumerire : dacă muncitorii trimit ilustrate cu salutări colegilor rămași acasă, ce caută corespondența la sindicat 7Zice tovarășul Oțelea :— Nu pot fi trecute pe ilustrate toate numele și prenumele tovarășilor de muncă din întreprindere. A- tunci, ca să nu se supere nimeni, cei plecați la odihnă trimit salutări tuturor colegilor, dar pun pe ilustrată adresa sindicatului. Cu ani în urmă, trimiteam la odihnă 100 de oameni pe an, iar în ședințele noastre profesionale se tot vorbea că 200 de locuri ar rezolva problema. A trecut timpul și am reușit să trimitem 200 — cifră care părea optimă. Dar imediat s-a acreditat ideea că 500 de locuri ar corespunde, în fine, cererilor. Acum, ce să vă mai spun, pleacă la odihnă, prin sindicat, deci cu preț redus, peste 1 000 de oameni.Tovarășul președinte ne vorbea curgător și fără să privească nici o hîrtie, așa cum se vorbește, de obicei, despre lucrurile firești și simple ale vieții. Niciodată nu l-am auzit rostind decît cuvîntul noi : „Noi am cerut", „noi am dori", „noi am hotărit".Cine „noi 7“ „Noi, muncitorii !“ Este un fel de a vorbi al tovarășului Oțelea cît se poate de potrivit cu funcția de președinte, de reprezentant al muncitorilor, el însuși muncitor ca profesie de bază. Zicea la un moment dat :— La noi tn întreprindere nu mai poți număra pe degete, ca în trecut, „oamenii de bază". Aproape toți muncitorii sînt de bază. Inovatori, fruntași, policalificați, oameni cu experiență mare. Cînd vine un asemenea om la tine și cere, să zicem, casă, e normal ca sindicatul să se intereseze șl de asemenea situații nu numai de îndeplinirea planului de producție zi de zi, lună de lună, dar să rămînă mai prejos cînd e vorba de Îndeplinirea „planului problemelor sociale" : locuințe, locuri în creșe și cămine, bilete pentru odihnă și tratament, asistență medicală, ajutoare sociale, Înscrierea In școli profesionale, transport în comun ș.a.m.d.Stă bine sindicatul la „Progresul" cu îndeplinirea planului problemelor sociale. Iată, de pildă, problema locuințelor : In ultimii ani, muncitorii acestei mari întreprinderi au primit case în valoare de cîteva zeci de milioane lei. Peste 500 de tineri locuiesc In cămine pentru nefamiliștl. Dar nevoia de locuințe e încă mare. Alte și alte familii sînt gata să primească cheile apartamentelor, iar In viitorul apropiat se va construi

încă un bloc de locuințe pentru ne- familiști.— în cîțiva ani, problema locuințelor va fi definitiv rezolvată — spunea, la un moment dat, tovarășul Petrică Oprea, cazangiu de meserie și neobosit activist obștesc. Parcă II aud și acum pe secretarul general al partidului vorbindu-ne tocmai de a- ceastă problemă cu ocazia ultimei vizite de lucru făcută în Întreprinderea noastră. S-a preconizat atunci că în viitorii ani, In jurul Întreprinderii să se construiască pentru noi 1 500 de apartamente, iar tot terenul din fața unității să fie transformat în piață alimentară, într-o puternică zonă comercială.Ce e oare nou la biblioteca Întreprinderii 7 Am aflat că Intre cele 30 000 de volume noi, care au costat întreprinderea peste un sfert de milion lei, cele mai căutate sînt cărțile tehnice. De ce tocmai cărțile tehnice 7 Pentru că toată lumea de la „Progresul" Învață : în școli profesionale, licee, cursuri de perfecționare, școli de maiștri. Ne mai spunea tovarășul Oțelea :— Avem în întreprindere oameni care citesc zeci și sute de cărți. Mă gîndesc la Ion Sighinaș — tehnician, la Cornelia Tărbuc — muncitoare, la Vasile Mihalache — turnător... Practic, întreprinderea e o a doua casă a muncitorilor. Aici mănîncă, învață, iși caută sănătatea, aici e locul — la grădinița întreprinderii — unde Iși lasă copiii în timp ce ei lucrează. Toate drumurile unei mari părți a populației orașului duc la „Progresul".— Cit costă masa, casa, educația și ocrotirea sănătății unui copil încredințat căminului cu program săp- tămînal, tovarășe Oțelea 7— Păi vreo 2—3 lei pe zi, iar unii părinți, care au retribuție mai mare, plătesc 4 lei...La unitatea sanitară a Întreprinderii în care lucrează 24 cadre sanitare, nu se plătește, în schimb, nici această sumă simbolică.— Una dintre grijile principale ale sindicatului nostru — ne spunea tovarășa Ștefana loan, în grija căreia se află cantina Întreprinderii și oele șapte microcantine de lingă ateliere — este hrana muncitorilor. La „Progresul" se construiesc utilaje grele, de aceea nu poți pune In fața oamenilor orice fel de mincare. Mîn- cărurile trebuie mereu diversificate, să corespundă principiilor alimentației raționale și să mai fie, bineînțeles, gustoase și ieftine.Am servit și noi masa la cantină, lîngă un grup de lăcătuși și am plătit cite 6 lei pentru trei feluri de mincare : un borș de pește, o tocană cu carne și o prăjitură. Avea dreptate tovarășa Ioana. E consistentă mîncarea. Și gustoasă. Și ieftină.Nu departe de poarta Întreprinderii e capătul de linie al tramvaielor 1. 2, 3, și al autobuzelor 1, 1 barat, 2 și 3. Aproape toate liniile mijloacelor de transport în comun merg la „Progresul" — inima de oțel a Brăilei.
Gh. GRAURE

OAMENILOR MUUlărgirea platformei, completarea terasa- mentelor și construirea unor șanțuri pavate cu dale din beton, pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale. în aceste condiții, circulația pe sectorul de drum in lucru se desfășoară mai anevoios. în special pe timp ploios. Executarea terasa- mentelor s-a încheiat, iar drumul va fi pietruit pină la sfîrșitul anului. în acest sens, s-a stabilit ca direcția județeană de drumuri și poduri să asigure utilajele și materialul pietros, iar consiliul popular comunal și conducerea C.A.P. — mijloacele de transport necesare.
Spicuiri 

din răspunsuri• Direcția sanitară a județului Bacău : Cu sprijinul consiliului popular al comu

nei Bîrsănești s-a asigurat spațiul necesar înființării unui punct sanitar în satul Ca- raclău. Pînă la deschiderea acestuia, asistenta medicală în sat a fost asigurată prin deplasarea pe teren a cadrelor medicale de la dispensarul din comună. (Răspunsul este dat la scrisoarea lui Gheorghe Bucătarii din satul Caraclău — Bacău).• Comitetul de partid al sectorului 8 București : Din verificările efectuate a reieșit că cererea Anei Baican, lucrătoare la întreprinderea „Precizia". este îndreptățită. S-a stabilit că, începînd cu data de 1 noiembrie a.c., a- ceasta să lucreze la locul de muncă solicitat : echipa de montaj mecanisme — apome- tre din cadrul unității.• Miliția județeanăMehedinți : VasileCîmpeanu din Streha- ia a fost găsit în mo

i 3

telul Argineștî, din comuna Butoiești, vin- zind cu suprapreț țigări. Așa că afirmația din scrisoarea sa, precum că în mod ilegal i s-ar fi confiscat mai multe calupuri de țigări, este neîntemeiată. De altfel și în alte rînduri C.V. a fost prins vînzînd țigări în incinta motelului.De această dată sperăm că năravul său va avea lecuire. Poate îl ajută, In acest sens, colegii săi de muncă de la sectorul Streha- ia al Regionalei C.F. — Craiova.• Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului Pitești : Aspectelesemnalate în legătură cu lipsa de gospodărire a cartierului de blocuri de locuințe din comuna Ștefănești sînt reale. Cu sprijinul a- soclației locatarilor s-au intreprins acțiuni de curățire a aleilor și de amenajare a spațiilor verzi pentru

toamnă-iarnă. Biroul executiv al consiliului popular comunal va Întreprinde și alte măsuri pentru gospodărirea și înfrumusețarea cartierului.• Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Olt : Din discuțiile cu conducerea I.T.A. a reieșit că parcul existent de autobuze al unității nu permite înființarea cursei de călători pe traseul Slatina — Grădiște, solicitată în scrisoarea semnată de Ilie Pre- deanu din comuna Găneasa. Cetățenii din acest sat pot folosi autobuzele care circulă prin stația Dranovățu, situată la 2 km. Propunerea este reținută însă de conducerea întreprinderii și, odată cu sporirea parcului auto, se va înființa, experimental, o cursă pe traseul respectiv.
Gheorqhe 
PIRVĂN
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Să transformăm materialele secundare și deșeurile
în resurse utile producției, economiei naționale!

Pentru anul viitor se prevede ca 42 LA SUTA din necesarul de materii prime pentru producția DE OȚEL 
și 28—30 LA SUTĂ din cel pentru producția unor METALE NEFEROASE să fie asigurate prin valorificarea ma
terialelor secundare și a deșeurilor.

Mergînd pe un itinerar al fierului vechi, se poate vedea că, în toate punctele-cheie, există mari rezerve ce 
pot fi puse în valoare printr-o mai bună organizare, prin mai mult spirit gospodăresc. Mr după dijma ruginii, ci OPERATIV,

facultativă, ci OBLIGATORIE, POTRIVIT CERINȚELOR LEGII

De la bun început trebuie subliniat 
cd acțiunea de colectare constituie 
unul din punctele slabe, Insuficient 
organizate; este o realitate cd 
operația de colectare se face In

multe unități sporadic, întîmplător, 
în incintele sau în apropierea în
treprinderilor aflîndu-se mari can
tități de metal. în fotografia din 
stînga, o imagine de la Combinatul 
de îngrășăminte chimice din Valea

Călugărească, unde mii de tone de 
metal sînt aproape îngropate în 
pâmînt. Oare dacă, tot la Valea 
Călugărească, ar fi fost vorba de 
o plantație de viță de vie, strugu
rii ar fi fost lăsați neculeși, supuși

degradării ? în fotografia din 
dreapta, de la Uzina de produse 
pentru construcții „Dacia" din 
Ploiești: sute de tone de fler vechi 
peste care au crescut buruienile.

Reamintim că, potrivit legii, revine unităților economice obligația să predea unităților specializate în colectarea 
deșeurilor reperele, subansamblele și materialele care nu pot fi utilizate ca atare sau prin recondiționa re.

Nu „la grămadă", ci PE CATEGORII: OȚEL, CUPRU, ALUMINIU...
Sortarea reprezintă o etapă 
consecutivă obligatorie colectă
rii. La întreprinderea „Electro
magnetica" din Capitala, după 
cum se vede în fotografia ală
turată, sînt amenajate boxe 
speciale pentru depozitarea 
materialelor secundare rezulta
te din procesul de producție. 
Numai că deșeurile sînt ames
tecate și aruncate... în fața 
boxelor. A se amesteca deșeuri 
de cupru, ștanțaturi și șpan de 
oțel, bronz, aluminiu, fier, table 
înseamnă a dăuna tuturor pro
ceselor ulterioare de valorifi
care a metalelor colectate.

In toate întreprinderile, la toate locurile de muncă să se asigure sortarea resurselor secundare și deșeurilor metalice 
pe categorii : feroase și neferoase, oțeluri aliate și nealiate etc. Numai in acest fel pot fi recuperate integral toate metalele, 
toate substanțele utile.

3 PREGĂTIREA
Mi adunat „cu furca", ci METAL MĂCINAT Șl PRESAT

Sortării trebuie să-i urmeze o bună 
pregătire a materialelor secundare 
și deșeurilor metalice — respectiv 
măcinarea, presarea și balotarea 
lor. Fără o asemenea operație de 
pregătire se îngreunează conside
rabil transportul, se folosește ira
țional capacitatea mijloacelor de 
transport, se multiplică inutil nu
mărul curselor acestora — mani
festări de risipă care diminuează 
eficiența intregii acțiuni. Deși un 
număr mare de întreprinderi dis

pun de mori de măcinat șpan șl 
de alte utilaje necesare pregătirii 
materialelor secundare și deșeuri
lor metalice, acestea sînt insufi
cient folosite. în fotografia din 
dreapta, o imagine de la întreprin
derea de utilaj chimic din Ploiești, 
unde autocamionul transportă pe 
jumătate șpan și pe jumătate... 
aer. în fotografia din stînga, de 
la IREMOAS București: sute de 
tone de fier vechi așteaptă să fie 

pregătite șl livrate

Pregătirea prin mărunțire sau balotare a deșeurilor metalice asigură nu numai 
condiții tehnologice pentru utilizarea lor în cuptoarele electrice. Iar executarea acestor 
fiecărei mari unități ce obține deșeuri metalice din procesul de producție.

un transport economic, ci și 
operațiuni cade în obligația

Importanța transportării operative 
a fierului vechi continuă să fie 
subapreciată, fierul vechi fiind pri
vit, prin această optică, asemeni 
unor „vechituri" — și nu ca o pre
țioasă materie primă. Aceasta face

ca în depozite, pe rampe, în incin
ta unor unități, sute și mii de tone 
de fier vechi să fie lăsate cu lu
nile, dacă nu cu anii, netranspor
tate. pradă ruginii și degradării. în 
fotografie, o imagine de la Depo

zitul de colectare a deșeurilor me
talice din Ploiești, unde tovarășul 
Dumitru Băjenaru, șeful depozitu
lui, ne spunea că așteaptă de a- 
proape o lună de zile vagoanele 
necesare pentru a expedia 300 

tone tablă presată și balotată.

Ca orice materie primă, fierul vechi trebuie transportat operativ, potrivit graficelor și 
programelor întocmite. Se impune ca organele care răspund de transportul pe calea 
ferată să ia măsurile necesare pentru ca planurile de transport să fie riguros respectate.

Nu topit „cu ochii închiși", ci TRIAT Șl SELECTAT
Esențial este să nu se trimită 
metal la topit decît după o ri
guroasă sortare, decît după 
ce se recuperează tot ce se 
poate refolosl în procesul de 
producție. în imaginea alătura
tă, de la Uzina de produse pen
tru construcții „Dacia" din 
Ploiești, se poate vedea una din 
multele grămezi de resturi de 
laminate rezultate de la debi
tare. Asemenea capete de la
minate ar putea fi folosite la 
execuția diferitelor repere — cu 
condiția sortării lor de la debi
tare, înainte deci de a fi arun

cate la fier vechi.

conține, pe lîngă minereu, atît energie cît și muncă. DecimetalFiecare bucată de ___  __,_________, ___ _____ T. _______ ____
trebuie acționat cu toată răspunderea pentru valorificarea a tot ceea ce poate fi refolosit 
după încheierea procesului de producție.

r

lată ce înseamnă o tonă de fier vechi!

URMĂRIȚI
ACEST 
CALCUL- 

ÎNMULȚINUU-L 
UE SUTE 

UE MU 
UE ORI, 
LA SCARA 

ÎNTREGII 
ECONOMII!

O tonâ de 
fier vechi

ÎNLOCUIEȘTE >

O tonâ de 
fonta 
CARE SE
OBȚINE y

Două tone \ 
< minereu )

; IO

^OtonaVX 
cărbune \ 

cocsif icabil)

CARE 
ÎMPREUNA 

COSTĂ PE PIAȚA 
EXTERNA

104 
DOLARI

EXTRASE
DE UN
MINER
ÎN SUBTERAN 
ÎN TIMP DE 

13 ORE

EXTRASA 
DE UN 
MINER 

ÎN 
SUBTERAN 
ÎN TIMP DE 

2 ORE 
Șl UN SFERT

Valorificind deșeurile de metal, economisim 
materii prime, energie, combustibil, muncă, 
resurse valutare - totul în interesul dezvoltării 
economiei, al prosperității poporului!

Pagină realizată de Cornelia CÂRLAN și Ion TEODOR Fotografii de Sandu Cristian
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ÎN DEZBATERE 
PUBLICĂ

LEGII
Politehnizarea - 
cu cerințele deAșa cum s-a subliniat la recenta Plenară a C.C. al P.C.R., proiectul Legii învățămîntului marchează un pas important înainte in dezvoltarea școlii românești, în perfecționarea procesului instructiv-educativ, in ridicarea calității întregului invăță- mint și așezarea lui pe baze revoluționare. Grija deosebită, statornică a partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, față de pregătirea și educarea generațiilor tinere, formarea și perfecționarea cadrelor din toate domeniile de activitate, ridicarea nivelului de cultură șl civilizație al întregului popor, este reflectată și de perseverența cu care se acționează pentru îmbunătățirea și definitivarea proiectului legii su- punindu-I unei largi și democratice dezbateri publice. Cu toții — oameni ai școlii, părinți, activiști de partid și de stat, specialiști din producție, studenți și elevi — care purtăm răspunderea bunului mers al învățămîntului, sîntem datori să chibzuim asupra acestui document fundamental al Întregului edificiu școlar, să-1 facem cit mai cuprinzător și eficient.Desigur, unele capitole șl articole ale proiectului merită o analiză atentă, o subliniere aparte pentru a le conferi semnificații și mai profunde in planul general al operei instructiv-educative. Doresc să-mi spun părerea însă cu deosebire asupra acelor prevederi în care se arată că la temelia școlii stă prlnci- ai îmbinării învățămîntuluipiul politehnizării, strînse a muncii, și cercetării.Legea precizează gătirii profesionale perfecționării cadrelor, condițiile și cadrul concret de desfășurare aobiectivele pre- a tineretului.

PROIECTUL
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

lii concordantă 
cadre calificate acestora. în că sînt Încă ale proiectului, neajunsuri existente în prezent a le preintîmpina în viitor, exemplu, ar fi utilă sublinierea mai clară a cerinței ca formele de pregătire profesională a elevilor după absolvirea ciclului gimnazial și a treptei I de liceu — respectiv treapta a II-a de liceu, șooala profesională și ucenicia la locul de muncă — să fie organizate într-o mai strîn- să corelare cu necesitățile concrete ale economiei, pe plan local și național. în acest fel se va putea asigura acoperirea mai rațională cu muncitori oalificațl a tuturor sectoarelor de activitate, a tuturor meseriilor, vor fi evitate „golurile" de forță de muncă în unele unități și chiar sectoare. întreprinderile, centralele industriale trebuie să-și formuleze ferm cerințele de mînă de lucru calificată, să contribuie împreună cu unitățile de învățămînt la stabilirea profilului general și obiectivelor concrete ale pregătirii acesteia, chiar la forma — prin școală profesională sau la locul de muncă — cea mai eficientă sub aspect economic și profesional.Ca om al școlii și deputat în Marea Adunare Națională voi vota noua Lege a invățăimînitulul cu convingerea că ea va contribui la dezvoltarea și perfecționarea lnvăță- mintulul, voi milita neobosit pentru transpunerea ei efectivă în viața

această privință, cred necesare Îmbunătățiri pentru a înlătură Și De

și activitatea școlii.
Prof, emerită 
Aurora STAVRACHE 
inspector general 
al
al

Inspectoratului școlar 
județului Vrancea

Participare activă a părinților
viațaÎnvățămîntul, factor principal de cultură și civilizație, de educare a omului nou, contribuie la formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a tineretului, Ia creșterea unui tineret temeinic pregătit pentru muncă și viață, devotat patriei, partidului și poporului.Proiectul legii prevede că, pentru realizarea acestui înalt țel, școala conlucrează activ cu familia. Faptul mi se pare de importantă deosebită și în totală concordanță cu realitatea, deoarece calitatea de părinte te obligă să fii colaborator direct la formarea și educarea p?o- priilor copii, să nu lași totul în sea-

ma școlii. Din acest punct de vedere, sint pe deplin întemeiate prevederile art. 17 și 18 din Capitolul I care atribuie un rol important comitetelor cetățenești de părinți și consiliilor comitetelor de părinți, ca formă organizată de colaborare între școală și familie și de control al societății asupra activității din învățămînt. Ele au îndatorirea să participe la perfecționarea procesului de instruire și educare, la integrarea socială a tinerei generații. Această contribuție vizează aspecte de conținut ale activității școlare, nu numai organizatorice și

Frumusețea
peisajului

Însemnări pe marginea Expoziției 
de pictură și grafică din U.R.S.S.Chipul patriei conturat de pictorii și graficienii sovietici prin însumarea aspectelor tradiționale ale peisajului sau, dimpotrivă. prin consemnarea noilor transformări suferite de natură sub influența tehnicii dobindește deosebite, desigur, din va realizatorilor, nificația unui firesc elogiu. Este, așa cum ne-o demonstrează expoziția din sălile Dalles, un cald și înflăcărat omagiu pe care creatori sovietici de cele mai diferite virste și formații l-au adus patriei; o amplă prezentare, prin

moderne semnificații Dobindește, perspecti- sem-

intermediul peisagisticii, a unor realizări memorabile, dar și a devenirii, a dezvoltării viitoare pe care aceste realizări o presupun.Din punctul al privitorului oferă multiple de cunoaștere, cum se precizează în prefața catalogului, „o cheie" originală de cunoaștere a poporului, a bogăției tradițiilor iconografice și plastice.Explorarea universului contemporan, a unor aspecte încărcate de sens pentru imaginea de azi a țării, dar și lirismul unor peisaje din împrejurimile

de vedere expoziția posibilități Oferă, așa

admlnistratlve. cum se obișnuiește Încă în unele școli.Socotesc, de aceea, că pe lingă mentionarea mai directă în lege a acestor îndatoriri majore ale familiei, să se insereze și modalitățile de sancționare a acelor părinți care nu își îndeplinesc obligațiile, nu se ocupă, împreună cu școala, de pregătirea copiilor lor în concordanță

cu legile tării șl cerințele vieții sociale, cu principiile eticii și echității societății noastre socialiste.
George ANGHELESCU 
președintele comitetului 
cetățenesc de părinți 
de la Școala generală 
din Craiova

nr. 5

Formarea viitorilor muzicieni 
începe din școala generalăProiectul noii legi a Invătămîn- tului reliefează perspectivele devenirii societății noastre socialiste, prin prisma largilor posibilități pe care le deschide pregătirii multilaterale a tuturor cetățenilor patriei. Din acest context larg, doresc să mă refer la prevederile proiectului referitoare la învățămîntul musical, domeniu în care îmi desfășor activitatea.Textul proiectului nominalizează o singură treaptă a acestui învățămînt — și anume pe cea a învățămîntului superior, reprezentată prin conservator — iasă deschis cadrul organizatoric al treptei liceale prin școlile de profil, dar nu preconizează nimic privitor la celelalte trepte, elementară și gimnazială. Aceste trepte sint însă indispensabile pentru a asigura, începind cu vîrsta cea mal fragedă, pregătirea tinerilor care se vor îndrepta spre conservatoare. Acest fel de pregătire este asigurat, în prezent, de școlile de profil, în care elementele talentate își fac instrucția muzicală urmînd totodată programul unei școli generale. Datorită existenței, timp de trei decenii, a acestei rețele, de școli muzicale s-au putut forma generațiile de muzicieni care asigură astăzi țării

o înfloritoare dintre aceștia de măiestrie, să cucerească ternaționale. strument muzical de către artiști amatori nu se obține decît printr-o muncă dificilă și sistematică, înce- pînd de la cele mai mici vîrste. Cluburile, cercurile, cenaclurile și celelalte forme — preconizate în proiectul Legii învățămîntului la Capitolul V, art. 98— pot susține activitățile artistice ale elevilor, dar nu pot asigura pregătirea instrumentală corespunzătoare practicării lor. De altfel, prima ediție a Festivalului . național „Cîntarea României" a demonstrat că toți elevii care s-au prezentat la concurs, actlvind ca soliști instrumentiști, sau în ansamblurile diferitelor cluburi, cercuri, case de pionieri făcuseră pregătirea instrumentală in școlile de muzică.Toate acestea converg spre următoarea propunere : încadrarea în prevederile legii a actualei rețele de școli cu profil muzical, indispensabile formării profesioniștilor și amatorilor, încă de la vîrsta maximei receptivități muzicale.
Prof. unlv. Liviu COMES
compozitor

viață artistică ; au atins culmi ceea ce le-a permis numeroase premii in- Stăpînirea unui in-
/ mulți înalte

Nestematele portului bănățean 
Foto : E. Dichiseanu

tv
PROGRAMUL 1

9.00 Teleșcoală
10,00
11,40

Teleclnemateea 
Un fapt văzut 
portaj
Telex
Curs de limbă

de aproape — re-

Ludovic ROMAN

„Stejar a"Literatura pentru copii a încetat de mult, la noi sau pe alte meridiane, să mai fie molcome povestioare debitate seara, înaintea sobei... Chiar dacă o asemenea literatură nu s-a îndepărtat coni- o iz- de

Pe scurt, propuneri din scrisorile sosite Ia redacție• Propun ca art. 152 să fie formulat astfel : „Directorii șl directorii adjuncți să fie numiți potrivit legii, de regulă nu mai mult de două ori consecutiv, dintre cadrele didactice titulare ale școlii, cu grade didactice superioare, care au obținut în ultimii ani rezultate deosebite la clasă și în activitatea socială". De asemenea, propun ca la art. 29 să se precizeze cerința ca manualele școlare să fie elaborate pe bază de concurs, fapt care va contribui la îmbunătățirea conținutului acestora. (Prof. Mihalache Ciiiribău, Școala generală nr. 10 din Bacău).• Consider că noua lege va trebui să precizeze șl mai concret cadrul relației școală—întreprindere ; adică, să reglementeze clar obligațiile unităților economice drelor tehnice și tiri. (Prof. Horst din Timișoara).• Propun ca probei de limba învățămînt la care se intră pe bază de examen sau de concurs. Aceasta va contribui la stimularea studierii mai aprofundate și cunoașterii corecte a limbii române de către toți cetățenii, indiferent de profilul pregătirii profesionale. (Gheorghe Neguț, str. Peștera Scărișoara nr. 3, București).

privind pregătirea politehnică a elevilor, asigurarea ca- a condițiilor materiale pentru realizarea acestei pregă- Kourad, Liceul de matematică-fizică „Nikolaus Lenau"noua Lege a învățămîntului să cuprindă obligativitatea și literatura română la admiterea în toate formele de

noilor construcțiiV. VILNER — în cartierul

W X W® W 1
' *

MR '4 B

12,00 
16,03
16,33 Atelier școlar : _______

în atelierul școlar
17,00 Emisiune In limba germană 
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Britanle), Mlhaela Martin și 
Gheorghe Crăsnaru
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DE LA ADAS

plet — și nici nu poate face — de voarele folclorice, altfel pe mai departe ferment și model pentru un întreg domeniu al scrisului, se poate observa strădania autorilor de a se apropia tot mai frecvent de viața actuală, de realitatea pe care o trăiesc și, in definitiv, pe care o creează, împreună cu generațiile mature, copiii de azi ai țării.Dintre numeroasele cărți de asemenea natură, posibil a fi enumerate în orice studiu, volumul de proză al lui Ludovic Roman ,Stejara“, apărut la editura „Ion Creangă", exemplifică matur, cu argumentele măiestriei artistice, această orientare a literaturii pentru copii. Situată in plină actualitate, intr-un spațiu geografic încărcat de istorie și de clocotitoare viață contemporană, cum este litoralul nos-

tru in zona Histriei, trama romanului se brodează pe o suită de intimplări hazlii sau serioase, întotdeauna însă alese cu grijă, ale unui grup de inventivi și temerari copii aflați într-o bâră de odihnă, îndoială, nu ne teptăm să găsim ginile grele și nu dată obositoare unui roman de liză psihologică, nu se poate spune că personajele cărții nu-și au psihologia lor. Numai că aceasta se exprimă în acțiune, în faptele și întimplările numeroase la care a- cești copii participă cu toată pasiunea și curiozitatea lor. Ca în multe asemenea cazuri — și romanul de față nu depășește nici el o anumită schemă acreditată prea insistent în literatura ultimele decenii copiii se află unei enigme, se străduiesc lege, punînd tribuție toată rea și fantezia Din acest moment, romanul devine o căutare desfășurată intr-un ritm alert, cu încurcături și suspansuri detectlviste, cu

teh-per- că-
ta-Fâră aș- pa- o ale ana- deșl

dinfața care dez- con-în pe s-o la pricepe- lor.

adevărate demonstrații de cultură nică.Efortul lor de spicacitate estâlăuzit, cum era și firesc, de un bătrin profesor, savant și inventator, și el cam original nu numai în idei, dar și în comportări. Enigma este dezlegată în cele din urmă — de fapt nici nu era o enigmă veritabilă — dar aceasta servește ca pretext pentru o frumoasă lecție de Istorie a patriei, mentul educativ mijlocit își face fel apariția în man, pe firul narațiunii, unde se dezvoltă organic, cerindu-și firesc locul în desfășurarea evenimentelor. Felul în care autorul a rezolvat această Iernatică realitate literaturii pentru pii constituie un gument care pledează în favoarea utilizării exclusive a mijloacelor artei în realizarea dezideratelor tive. Toate ne îndreptățesc să vedem in romanul lui Ludovic Roman o realizare remarcabilă a prozei pentru copii.

Ele- ne- ast- ro-
di-a co- ar-

educa- acestea
Emll VAS1LESCU

O noua ediție a Dicționarului
de neologisme

A. AKOPIAN

Volgăi sau din preajma Mării Caspice, din apropierea Moscovei sau din Munții Azerbaidjanului, din Baku, Erevan sau A.șhabad, din Leningrad sau Riga (și numărul exemplelor at putea fi mult extins) au contribuit la concretizarea unor complexe puncte de vedere. au prilejuit tot atitea manifestări ale unor personale meditații și atitudini. Dar dacă lucrările semnate de artiști atit de diferiți ca V. Racev, V. Meskov, I. Tansikbaev, E. Zverkov, S. Balul-Zade, Vladimir Stojarov, N. Ab- durahmanov. S, Romanov, L. Murinek, Gheorghi Nisskii, A. Staciuleavi- cius, .1. Teder. T. Nazarenko, D. Djumabaev, A. Grițai etc. sînt greu de înscris, din punct de vedere stilistic, in programul unor căutări comune, îi reunește orientarea, a- proape unanimă, asupra unei tematici care și-a aflat izvoarele cele mai generoase în contemporaneitate. Dincolo de factura stilistică proprie fiecărui artist, dincolo de incontestabile reușite, de inevitabile scăderi sau influențe, în majoritatea lor, lucrările se mențin în sfera unui realism care ține fie de viziune, fie de tehnică. Cele mai multe dintre ele (pe care rindu- rile de față nu pot și nici nu-și propun să le ilustreze prin exemple concrete) accentuează asupra voca

ției realiste a picturii sovietice. in această privință există o traiectorie comună care, pornind de la echilibrul și armonia artei tradiționale, a continuat în abordarea temelor inspirate de prezentul socialist al tării.Sectorul de grafică al expoziției din sălile Dalles ne apare plasat sub semnul aceleiași implicite intenții omagiale. Peisajul Uniunii Sovietice a oferit graficienilor prilejul desfășurării unor exultante energii creatoare, a readus, cu mijloacele și in modalități specifice, în atenția publicului, preocupări îndreptate în direcția reflectării a ceea ce tara a înregistrat mai pregnant, mai semnificativ în ultimii 50 de ani. Artiști ca G. Zaharov, A. Skirutite, K. Kalinceva, G. Krollis, P. Dușkin, E, Okas, A. Meldroo, N. Bla- govolin, A. Alimov, V. Zavealov sint realizatorii unor lucrări, adevă- rați martori ai configurării unei spiritualități, calitativ nouă.în ansamblul lor. lucrările de pictură și grafică sovietică prezentate acum — expresie a dezvoltării diferitelor școli naționale de artă — iradiază, dincolo de trăsături distincte, imaginea unor domenii artistice cu profil bine conturat în cultura Uniunii Sovietice.

Printre numeroasele feluri de asigurări de persoane puse la dispoziția populației de către Administrația Asigurărilor de Stat este și „Asigurarea familială mixtă de viață", care satisface dorința celor care vor să ia o măsură suplimentară de prevedere pentru ei și membrii familiei lor și, concomitent, să realizeze economii planificate pe o anumită perioadă de timp. Pe scurt, o astfel de asigurare prezintă următoarele caracteristici : poate cuprinde pe toți membrii de familie care— la data contractării asigurării — sint in vîrstă de la 5 la 65 de ani ; se poate contracta pe orice durată cuprinsă între 5 pînă la 15 ani, la o sumă ce se stabilește de asigurat ; participă la tragerile lunare de amortizare, prin combinațiile de cite 3 litere ce se atribuie pentru fiecare 1 000 de Jei din suma asigurată. Plata sumei asigurate se face— de ADAS — în caz de invaliditate permanentă (totală sau parțială) din accidente a oricăruia dintre asigurați; la ieșirea combinației (combinațiilor) de litere, cu prilejul tragerilor de amortizare; la expirarea asigurării (independent de sumele plătite anterior pentru eventualele cazuri de invaliditate permanentă) ; în caz de deces din orice cauză al oricăruia dintre asigurați. La expi-

tarea asigurărilor, cu primele achitate la zi, suma asigurată prevăzută in poliță se plătește majorată cu 10 la sută, iar în cazurile de invaliditate permanentă parțială a oricăruia dintre asigurați, suma cuvenită, corespunzătoare gradului de invaliditate stabilit, se plătește majorată cu 25 la sută, în limita sumei asigurate, chiar dacă accidentul s-a întimplat in prima zi după intrarea în vigoare a asigurării și cînd se plătise numai o rată de primă. Primele de asigurare sint diferențiate in funcție de vîrsta persoanei care contractează asigurarea, de durata poliței, de mărimea sumei asigurate, precum și de numărul și vîrsta membrilor de familie ce se includ in asigurare, putin- du-se plăti — la cerere — în rate anuale, semestriale, trimestriale ori lunare. Atunci cînd asiguratul achită anticipat primele de asigurare pe mai mulți ani, ADAS acordă o reducere anuală de 4 la sută pentru fiecare an de plată anticipată, înce- pînd cu cel de-al doilea an socotit de la expirarea anului de asigurare în curs. Relații suplimentare și contractarea de asigurări — la responsabilii cu asigurările din unități economice sau instituții socialiste, a- genții și inspectorii de asigurare sau. direct, la oricare unitate ADAS.

în Editura Academiei a apărut a treia ediție a lui de Întocmit Marcu Maneca.Nu mai este cazul să subliniem necesitatea, rolul, bogăția și importanța neologismelor și a unor lucrări lexicografice care să le selecționeze, să le indice originea și să le definească. Vom reafirma numai faptul că un a- semenea dicționar este oricînd binevenit și primit cu interes de toți cititorii, indiferent de vîrstă, de pregătire, de preocupări. Epuizarea rapidă a celor două ediții anterioare, apărute în 1961 și 1966, la Editura științifică, și completarea listei de cuvinte cu noi achiziții lexicale, acumulate în răstimpul scurs de la ultima ediție, precizările și îmbunătățirile aduse unor cuvinte sînt argumente suficiente care să susțină părerea că ne aflăm în fața unei lucrări de valoare. La aceasta a contribuit și ajutorul de care a beneficiat din partea unor lucrări de prestigiu publicate în ultima vreme, cum sînt „Dicționarul limbii române" (M. N. O. P. R.), „Dicționarul enciclopedic român", în patru volume, „Micul dicționar enciclopedic" și, îndeosebi, „Dicționarul explicativ limbii române".Autorii „Dicționarului" au considerat neologisme toate formațiile lexicale nou ivite în limbă, fie pe calea împrumutului (conspect, parametru, structură), fie formate în interiorul limbii, prin derivare și com-

„Dicționaru- neologisme" de Florin și Constant
punere (autocritică, minidicționar, telema- gazin, ultraretrograd) — toate acestea contribuind substanțial la creșterea și la reînnoirea lexicului. Au fost incluse în dicționar toate elementele de compunere, atît cele de la începutul cuvintelor prime (anti, contra, micro), cit și cele de la sfîrșitul cuvintelor secunde (-tecă, -fii). Un fapt pozitiv îl constituie păstrarea și a- dîncirea principiului etimologiei multiple, principiu care explică pătrunderea In limba noastră. concomitent sau la epoci diferite, a aceluiași cuvînt, pe mai multe căi. Acest principiu își confirmă valabilitatea și superioritatea mai cu seamă in compartimentul neologic, impunîn- - du-se în lexicografia românească numeroaselor pătrundere amuturilor lexicale.Este însă surprinzătoare absența unor termeni neologici u- zuali (abstractizant, a- caparant, antiliteratură, antipoezie, demiti- zant, inconfort, ludo- tecă, protocronism, subtextual, teoretizant, topos, veleitarism etc). După cum nu credem că-și aveau locul. în- tr-un dicționar neologisme al 1 române, excesiv numeroasele sau expresii neadaptate sistemului limbii, „neomologate" și neintegrate specificului lexicului românesc (sweet, trend, takling, synopsis, cyan, deadwood, hammerless, shaping, shoddy, shoreting, sfu- mato, sgrafitto, shogun etc. sau boss mind-

datorită căi de împru-

al
de limbii de cuvinte străine,

landlord, kibbutz, shetland,

Marina PREUTU

(Urmare din pag. I)mal numeros, deschiderea către alte culturi este mult mai amplă și mai vie, specii fundamentale ale literaturii. precum romanul și drama, ca și poezia, cunosc o înflorire. Expresia artistică se modernizează, limba literară se îmbogățește și se șlefuieș- te strălucitor. Specificul societății capitaliste își lasă însă greu amprenta pe destinele eroilor care pier, simbolic, cu visurile neîmplinite. Țăranul Ion al lui Rebreanu moare sub loviturile de sapă ale lui George Bulbuc, profesorul de muzică al lui Mihail Sebastian așteaptă și tot așteaptă, pentru împlinirea idealului său creator un corn englez, altul așteaptă o carte de la București pentru descoperirea stelei fără nume și visul său e înecat de meschinăria lumii mic- burgheze. Domnișoara Nastasia a lui G. M. Zamfirescu nu-și atinge niciodată țelul de a se muta din oropsita mahala caută mecena creația, problema lor în esență nerezolvată.Eliberarea țării de sub dominația fascistă, revoluția socialistă, profundele transformări economice, politice și spciale care au avut loc, după 23 August 1944, în țara noastră sub conducerea Partidului Comunist

Român, au deschis perspective largi înfăptuirii idealurilor de veacuri ale poporului român, în noua orinduire s-a desființat, prin Constituție, exploatarea omului de către om. s-au asigurat drepturi și îndatoriri egale și lor țării, , _____________și umanist, problema națională, po-reale tuturor cetățeni- s-a rezolvat, principial
xemplu. Uniți în cuget țiri, înfrățiți in muncă și toți cetățenii țării, fără deosebire de naționalitate, beneficiază de binefacerile a culturii : așezămintele se desfășoară română și-n

socialismului. Baza instituțiile de cultură activități limbile

și stm- idealuri,materială artistice, în care în limba naționali tă-
Prezentul socialist - cel mai de seamă

mocirloasă. Artiștii, scriitorii necontenit cîte un generos pentru a-și putea desăvîrși Acesta se ivește sau nu, dar rămîne tot

porul e stăpin pe soarta sa, țara e independentă și liberă, întreaga națiune, strins unită în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, muncește și se bucură de roadele muncii sale.Concomitent cu continua creștere a nivelului de trai al celor ce muncesc se asigură, pentru cele mai largi mase populare — români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități — nu numai accesul la cultură, în calitate de consumatori, ci și posibilitățile cele mai largi de a crea cultură. Festivalul național „Cîntarea României" este un e-

ților conlocuitoare, înflorirea învățămîntului, zarea lui cu cercetarea și nevoile producției, : televiziunea, editurile, vi stele asigură deplina afirmare a personalității umane. Continua perfecționare a democrației socialiste, asigurarea dreptului la muncă sint chezășii ale respectării drepturilor șl libertăților fiecăruia, dobîndite prin lupta împotriva vechiului, prin munca cinstită, prin promovarea normelor eticii și echității socialiste. Toate acestea, avînd drept temelie marile transformări revoluționare din do-

dezvoltarea și sincroni- științifică radioul și ziarele, re-

• NEAMȚ. Teatrul tineretului din Piatra Neamț a prezentat o nouă premieră cu piesa „Trei surori" de A.P. Cehov, în regia lui Emil Mândrie și scenografia lui Vittorio Holtier. în cadrul etapei de masă a Festivalului național „Cîntarea României", în comuna Vinători-Neamț a avut loc o paradă o soliștilor vocali și instrumentiști de muzică populară, la care au participat 120 de artiști amatori din comunele județului. (Constantin Blagovici). • CONSTANȚA. Secția de propagandă a Comitetului județean Constanța al

P.C.R. a editat un supliment al publicației trimestriale „Tribuna muncii politice de masă" pe tema reducerii cheltuielilor materiale de producție — imperativ al întregii activități economice. (GeOrge Mihăescu). • ME
HEDINȚI. La biblioteca județeană este deschisă o expoziție de carte din operele lui J. J. Rousseau, Iar la Combinatul de celuloză și hfrtie s-a desfășurat un medalion literar dedicat marelui gînditor. La căminele culturale din Cuj- mir, Pătulele și Bala s-au organizat mese rotunde cu tema

„Localitatea noastră pe treptele înfloririi materiale și spirituale", în sala universității cultural-ști- ințifice din Drobeta-Turnu Severin a avut loc dezbaterea : „Epopeea luptelor și simbioza daco-romană din secolele I—IV". „Dimitrie Cantemir — cărturar de seamă al neamului românesc" — s-a intitulat medalionul literar organizat la căminul cultural din Dîrvari. (Virgiliu Tă- taru). • IAȘI. în organizarea Ministerului Educației și învățămîntului și Institutului politehnic „Gh. Asachi" s-a desfășurat la Iași un schimb de ex

periență pe tema „Bibliotecile de invățămînt superior în procesul integrării învățămîntului cu cercetarea și producția". Experiența bibliotecii Politehnicii ieșene a fost concretizată și printr-o expoziție de carte teh- nico-științifică. Cadrele didactice și studenții de la Universitatea „Al. I. Cuza" au omagiat 150 de ani de la nașterea lui Lev Tolstoi în cadrul unui simpozion.

Comunicările șl referatele au prezentat pe larg viața și activitatea scriitoricească a marelui romancier rus. La Casa de cultură din Pașcani s-a deschis, sub genericul „30 de ani de cinematografie românească", o expoziție de afișe, litouri și fotografii. La galeriile „Cupola" din Iași s-a deschis expoziția de pictură a artistului plastic Mircea Ispir. „Arlechin"

se intitulează caietul de teatru editat de secretariatul literar al Teatrului Național „Vasile Alecsandri" din Iași. (Manole Corcaci). • ARAD. „Orele orașului Arad" se intitulează volumul de reportaje, apărut la editura „Eminescu" sub semnătura scriitorilor arădeni Florin Bănescu, Vasile Dan, Carolina Ilica, Cornel Marandiuc, Gh. Schwartz și Horia Ungureanu. De asemenea, la librăria „loan Slavici" din Arad au fost lansate și volumele de poezii „Din patru inimi" de Nikolaus Berwanger

jammer, hot dog, hot jâzz, hully-gully etc). Această situație deformează fizionomia vocabularului românesc îndepărtînd lucrarea de obiectivul ei principal : dicționarunilingv de neologisme și transformînd-o ’ntr-un hibrid cu aspecte nedorite de dicționar bilingv sau, poate și mai rău. o lu- * crare cosmopolită, neștiințifică și neconcordantă cu stadiul actual al lexicografiei nești.într-o lucrare asemenea grad ficultate apar, din păcate, și alte erori și neajunsuri (lista de cuvinte cu lacune importante din tehnică, scheme confuze, soluții etimologice discutabile sau chiar greșite, marcarea atitudinii față de făcută tratarea separat, este vorba de un singur cuvînt, sau, dimpotrivă, redactarea în- tr-un articol unic ■ două sau trei cuvinte care ar fi trebuit să fie considerate nime ș.a.).în ansamblu „Dicționarul de logisme" este o re merituoasă și utilă, care răspunde unei nevoi reale în privința vocabularului contemporan, preponderent neologic, și care — tocmai pentru a- ceasta — se cuvine să fie cotată ca o contribuție valoroasă la tezaurul lexicografic românesc.

romă-cu un de di-

unele cuvinte inconsecvent, unor cuvinte cînd. de fapt.

omo-însă, neo- lucra-

Dr. Luiza SECHE 
cercetător principal 
la Institutul 
de lingvistică 
București

meniul economiei, reflectind mutațiile petrecute în viața socială, ca și în conștiința oamenilor, au deschis un cimp larg și fructuos activităților creatoare în toate domeniile. Mecena creatorilor fără deosebire de naționalitate este astăzi poporul, unit în cuget și-n simțiri, producătorul bunurilor materiale, făuritorul noii sale istorii. Viața lui impresionant de bogată, unirea lui în muncă și idealuri, constituie un nesecat izvor de inspirație pentru toate artele. Lui, ca celui mai de seamă înfăptuitor al deplinei uniri trebuie să i se adreseze creația artistică, literatura scriitorilor noștri în orice limbă ar fi ea scrisă.Dezideratul de la 1918 după care „va trebui să asigurăm tuturor neamurilor și tuturor indivizilor conlocuitori pe pămintul românesc aceleași drepturi și aceleași datorii" s-a înfăptuit exemplar in orînduirea noastră socialistă. Odată cu el se înfăptuiesc toate marile deziderate care au călăuzit lupta multiseculară pentru unire a poporului român intr-un stat suveran și independent, în care singur el este stăpin. Cu venerația cuvenită înfăptuitorilor Unirii de la 1 decembrie 1918, noi, cei de astăzi, călăuziți de Partidul Comunist Român, edificăm o lume nouă, socialistă, o patrie înfloritoare care Înaintează ferm pe calea progresului și civilizației.
șl „Legenda umanității" de loan Șerb, apărute la aceeași editură, în cadrul celei de a 30-a stagiuni a Teatrului de stat din Arad a avut loc premiera cu piesa „Croitorii cei mari din Valahia" de Al. Popescu, în regia lui Iosif Maria Bîta. Sala „Forum" a galeriilor de artă din Arad găzduiește expoziția de pictură semnată de artista amatoare arădeană Iolanda Rosa. (Constantin Simion) • ALBA. La Alba Iulia, In cadrul Festivalului național „Cîntarea României", s-au desfășu

rat lucrările simpozionului județean cu tema „Integrarea invă- țâmintului cu cercetarea, producția și practica social-poli- tică". La biblioteca documentară „Timotei Cipariu" din Blaj s-a deschis o expoziție de pictură cu tema „Mari momente din istoria patriei", consacrată aniversării a 60 de ani de la făurirea statului național unitar român. (Ștefan Dinică). • AR
GEȘ. La Galeriile „Metopa" din Pitești este deschis „Salonul de toamnă" cuprinzind picturi ale artiștilor locali. (Gh. Cîrstea).
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a amîiasalnii RepubUcii Populare ChinezeTovarășa Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a primit, joi după- amiază, pe Li Tin-ciuan, ambasadorul Republicii Populare Chineze la
București, în vizită de rămas bun, la încheierea misiunii sale în țara noastră.întrevederea a decurs într-o atmosferă cordială, tovărășească.

Vizita unei delegații de activiști de partid
și de stat dinTovarășii Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al guvernului, și Emil Drăgănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul turismului și sportului, au primit joi delegația de activiști de partid și de stat din R.P. Chineză, condusă de Wan Fu, șeful Administrației Generale de Turism din China, care a efectuat o vizită de prietenie și documentare în tara noastră.Cu acest prilej a avut loc o convorbire cu privire la dezvoltarea jn continuare a relațiilor de prietenie și colaborare româno-chineze în spiritul intilnirilor și convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii

Socialiste România, și tovarășul Hua Kuo-fen, președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze. Convorbirea s-a desfășurat intr-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.
★în perioada cît s-au aflat în țara noastră, oaspeții chinezi au avut în- tilniri și discuții la Ministerul Turismului, la comitetele județene de partid Constanta, Neamț, Bistrița- Năsăud, Harghita. Brașov, Sibiu și Vîlcea. au vizitat obiective economice, turistice și social-culturale, luînd cunoștință de realizările obținute de oamenii muncii, sub conducerea P.C.R., in diferite domenii ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.

Cronica zilei

VIZITA PREȘEDINTELUI AUSTRIEI,
RUDOLF KIRCHSCHLĂGER

în perioada 4—9 noiembrie, prof, dr. Julio Prado Vallejo, fost ministru al relațiilor externe al Ecuadorului, actualmente reprezentant al țării sale în Comitetul O.N.U. pen- tr ' drepturile omului, director națio nai al partidului „Coaliția Instituțională Democratică" din Ecuador, a efectuat o vizită în țara noastră, la invitația Ministerului Afacerilor Externe. în timpul vizitei, dr. J. Prado Vallejo a fost primit de tovarășul Mihai Dalea, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, și de tovarășul Ilie Rădulescu, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe. Oaspetele a avut, de asemenea, întrevederi la Asociația juriștilor din România, Universitatea din București și Asociația de drept internațional și relații internaționale, a vizitat obiective social-culturale Capitală, precum și din județele cea, Sibiu șl Brașov.
★Cu prilejul celei de-a treia versări a „Marșului verde", ambasadorul Marocului la București, Boubker Boumahdi, a oferit, joi, o recepție. Au luat parte Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai conducerii unor ministere și altor instituții centrale, oameni de știință, artă și cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști. Erau prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.

dinVil-
ani-

★Joi au luat sfîrșit în Capitală lucrările colocviului cu tema : Limba și literatura română în etapa revoluției de la 1848, organizat în cadrul colaborării dintre Universitatea București șl Universitatea ,.Karl Marx“ din Leipzig. Actuala ediție a colocviului, a subliniat acad. Ion Coteanu, decanul Facultății de limbă și literatură română, a dezbătut probleme de metodologie a cercetării vocabularului, precum și aspecte ale limbii și literaturii române, specifice perioadei. Comunicările prezentate, discuțiile purtate in jurul tematicii abordate au relevat, in principal, modul în care literatura, presa vremii, lucrările de istorie, economie politică și analiză socială au reușit să redea idealul revoluției pașoptiste.
★în sala de expoziții a Institutului român pentru relații culturale cu străinătatea a avut loc vernisajul expoziției „Regiunea Hochsauerland se prezintă". Sint expuse 100 de tablouri ale pictorului vest-german Rudolf Michel din orașul Arnsberg, lucrări care ilustrează pitorescul și particularitățile arhitectonice ale regiunii Hochsauerland. La vernisaj luat cuvîntul loan Botar. secretarul I.R.R.C.S., și Willi Odenthal, directorul Școlii populare superioare a regiunii Hochsauerland, vicepreședintele Societății renano-westfale de relații cu străinătatea. Au participat reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Uniunii artiștilor plastici, oameni de artă și cultură, un numeros public. Au fost prezenți membri ai Ambasadei Republicii Federale Germania la București.

servarea și restaurarea bunurilor culturale (I.C.C.R.O.M.), organism din care face parte și tara noastră. Expoziția, deschisă joi la Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România, sub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a mai fost organizată și în alte capitale și centre culturale ale lumii.După cum arăta la deschidere Vasile Drăguț, rectorul Institutului de arte plastice „Nicolae Grigorescu", membru în consiliul de conducere al I.C.C.R.O.M., in țara noastră se desfășoară o amplă și susținută activitate de punere în valoare și ocrotire a vestigiilor trecutului, avuție inalienabilă a întregului popor. Realizată într-o formă constructivă modernă, expoziția oferă un bogat material informativ deosebit de util celor care lucrează în domeniul cercetării, valorificării și conservării patrimoniului cultural.
★Sub auspiciile Comisiei pentru protecția mediului înconjurător din Capitală și Universității cultural-știin- țifice București, joi au început lucrările unei consfătuiri cu tema „Zgomotul centrelor populate, metode și mijloace de combatere". Participă cadre de conducere din Consiliul național pentru protecția mediului înconjurător, consiliului popular municipal, numeroși specialiști, ingineri, medici, acusticieni, cercetători științifici, reprezentanți ai unor mari întreprinderi din Capitală și din numeroase județe ale țării. Consfătuirea își propune sintetizarea unor concluzii științifice menite să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de muncă și de odihnă ale oamenilor muncii, re- levînd aspectele medico-soclale șl tehnico-economice,' precum și normativele în baza cărora se desfășoară în țara noastră acțiunea de combatere a poluării sonore.De asemenea, o serie de comunicări evidențiază cercetările privind zgomotul de trafic în municipiile București, Cluj-Napoca și Timișoara, ca și cel produs de unele întreprinderi, termocentrale și alte unități e- conomice, precum și căile și metodele de reducere a nivelului acestui factor poluant. în cadrul consfătuirii sînt abordate, totodată, problemele de mare actualitate referitoare la sistematizarea localităților dens populate și protecția acustică a clădirilor de locuit.

Joi, după încheierea celei de-a doua runde de convorbiri oficiale româno-austriece la nivel înalt, președintele federal al Republicii Austria, dr. Rudolf Kirchschlăger, precum și persoanele oficiale austriece din suita prezidențială au vizitat unul din cele mai mari și mai noi cartiere de locuințe din București — Drumul Taberei — și întreprinderea de calculatoare electronice de pe platforma industrială Pipera.înaltul oaspete a fost Însoțit de tovarășii Manea Mănescu, prim-mi- nistru al guvernului. Ion Dincă, primarul general al Capitalei, Ion Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Constantin Stătescu, ministrul justiției, Octavian Groza, ambasadorul României la Viena, alte persoane oficiale.în cartierul Drumul Taberei, președintele federal al Republicii Austria s-a oprit la complexul comercial nr. 5, unde a fost salutat cu căldură de numeroși bucureșteni. Arhitectul- șef al Capitalei, Alexandru Budiș- teanu, a înfățișat oaspeților prezentul și viitorul acestui adevărat oră- șel-satelit al Bucureștiului, cu peste 160 000 de locuitori, precizînd că el este conceput și construit după indicațiile și recomandările președintelui Nicolae Ceaușescu. S-a arătat că celor 60 000 de apartamente construite pînă acum în această zonă a Bucureștiului li se vor adăuga, ca urmare a materializării planului general de sistematizare a Capitalei, alte 10 000, în blocuri moderne cu 8 și 10 niveluri, precum și numeroase școli, unități comerciale și de îngrijire a sănătății.Președintele federal al Austriei se interesează de confortul apartamentelor, de dotările sociale și mijloacele de transport în comun ale cartierului, remareînd concepția arhitectonică a noilor construcții.în continuare a fost vizitată o unitate comercială din apropiere.A fost apoi vizitată întreprinderea de calculatoare electronice, componentă principală a puternicului centru al industriei electronice românești apărut In zona Pipera. Rod al politicii de industrializare susținută a țării, de dezvoltare prioritară a ramurilor purtătoare de progres tehnic, întreprinderea realizează, in condiții de ridicată eficiență, mașini de facturat și contabilizat, calculatoare electronice universale, precum și calculatoare de birou și de buzunar. Directorul tehnic al întreprinderii, Mircea Bărbulescu, prezintă distinșilor oaspeți caracteristicile unor calculatoare, între care Felix C-256 și C-512, născute din inteligența tehnică și priceperea specialiștilor români.în timpul vizitei, președintele Austriei, oficialitățile care îl însoțesc primesc lămuriri în legătură cu diversificarea producției, cu procesele de fabricație puse la punct de specialiștii noștri.

La sfîrșitul vizitei, președintele federal al Republicii Austria consemnează următoarele în cartea de onoare a unității : „Felicit întreprinderea pentru rezultatele deosebite obținute în producție, precum și pentru condițiile de muncă create celor ce lucrează aici, care sînt realmente impresionante".Pe întregul parcurs al vizitelor, locuitori ai cartierului Drumul Taberei, muncitori și muncitoare de la întreprinderea de calculatoare electronice au salutat cu căldură pe înaltul oaspete, au aclamat pentru prietenia dintre cele două țări, ex- primîndu-și satisfacția față de dialogul Rodnic, la nivel înalt, dintre ' România și Austria, menit să ridice pe o treaptă superioară bunele relații de colaborare bilaterală. în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
★Doamna Herma Kirchschlăger a vizitat, joi dimineața, cea mai mare unitate medicală din țara noastră — Spitalul clinic al municipiului București. în timpul, vizitei, dr. Mihai Mihăilescu, directorul spitalului, a prezentat cîteva dintre clinicile noului complex spitalicesc. în timpul

vizitei, oaspetele a apreciat calitatea asistenței medicale, modul de integrare a învățămintului de profil cu cercetarea științifică și activitatea practică de îngrijire a bolnavilor.în continuare, doamna Herma Kirchschlăger a făcut o vizită la Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România, unde a fost insoțită de Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Florian Georgescu, directorul muzeului, ă prezentat aici mărturii privind istoria noastră milenară. Cu deosebit interes au fost urmărite expozițiile omagiale „Dovezi ale dragostei, înaltei stime și profundei prețuiri de care se bucură președintele Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu, ale amplelor relații de prietenie șl colaborare dintre poporul român și popoarele altor țări" și „Mărturii ale dragostei, prețuirii și adîncii recunoștințe manifestate de întregul partid și popor față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român. președintele Republicii Socialiste România, cu prilejul aniversării a 60 de ani de viață și peste 45 de ani de activitate revoluționară". La încheierea vizitei, oaspetele a semnat cartea de onoare a muzeului. în

(Agerpres)

în cursul după-amiezii de joi, președintele federal al Republicii Austria. dr. Rudolf Kirchschlăger,,. împreună cu doamna Herma Kirchschlăger au plecat într-o vizită în județul Brașov.Oaspetele este însoțit de tovarășii Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, Constantin Stă- tescu, ministrul justiției, general-lo- cotenent Constantin Popa, locțiitor al șefului Marelui Stat Major, Octavian Groza, ambasadorul României la Vieha.în această vizită se află, de asemenea, persoanele oficiale austriece care îl însoțesc pe președintele federal in vizita în țara noastră, precum și dr. Franz Wunderbaldinger, ambasadorul Austriei la București.Străbătînd pitoreasca vale a Prahovei, solii poporului austriac au avut prilejul să admire frumusețile naturale ale acestei zone, minunatele sta-

★și climatizarea în„Iluminatul muzee — probleme ale conservării" este tema expoziției concepute șl prezentate la București de Centrul internațional de studii pentru con-
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 11, 
12 și 13 noiembrie. In țară : Vreme în 
general frumoasă, mai ales in prima 
parte a intervalului. Dimineața șl sea
ra, frecvent, se va produce ceață. Ce
rul va fi schimbător. Izolat, se vor 
semnala burnițe și ploi slabă. Vint 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor ti cuprinse intre minus 5 
și plus 5 grade, iar maximele intre 2 
și 12 grade, local mal ridicate la 
începutul intervalului. Pe alocuri, in 
Transilvania, se va produce îngheț la 
sol. în București : Vreme în general 
frumoasă, dar cu ceață dimineața șl 
seara. Cer schimbător. Vînt slab. Tem
peratura ușor variabilă.

• CATALOG AL 
PLANTELOR MEDICI
NALE. La Geneva a avut loc reoent, sub egida Organizației Mondiale a Sănătății, un colocviu care a reunit specialiști far- macologi și botaniștl din diverse țări, consacrat stabilirii unui inventar al plantelor medicinale utilizate actualmente pe glob. O asemenea acțiune are deosebită importanță în special pentru țările în curs de dezvoltare, care ar putea folosi pe scară largă plantele medicinale în soluționarea unor probleme urgente ale sănătății publice. în condițiile cînd țările respective nu dispun de mijloace materiale și financiare suficiente pentru producerea industrială a medi

Depunerea uneiîn cursul dimineții de joi, președintele federal al Republicii Austria, dr. Rudolf Kirchschlăger, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.La solemnitate au participat tovarășii Constantin Stătescu. ministrul justiției, Vasile Gliga. adjunct al ministrului afacerilor externe. Nicolae Mihalache, vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București, Octavian Groza, ambasadorul țării noastre la Viena, general locotenent Constantin Popa, locțiitor al șefului Marelui Stat Major, generali și ofițeri ai forțelor noastre armate.

coroane de floriAu luat parte, de asemenea, persoanele oficiale austriece care îl însoțesc pe înaltul oaspete în vizita sa în țara noastră, precum și dr. Franz Wunderbaldinger, ambasadorul Austriei la București.O gardă militară a prezentat onorul.Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Austria.După depunerea coroanei de flori, s-a păstrat un moment de reculegere. A fost vizitată apoi rotonda monumentului.La sfîrșitul solemnității, președintele federal al Republicii Austria primit defilarea gărzii de onoare. a
Primirea șefilor misiunilor diplomatice 

și a unor reprezentanți ai organizațiilor 
internaționale acreditați în țara noastrăîn cursul după-amiezii de joi, președintele federaldr. RudolfHerma al Republicii Aus- Kirchschlăger, și Kirchschlăger au din Piața Victoriei,tria, doamna primit, la Palatul pe șefii misiunilor diplomatice și pe reprezentanți ai organizațiilor internaționale acreditați in țara noastră, împreună cu soțiile.Președintele federal al Republicii

Austria s-a Întreținut intr-o atmosferă cordială cu diplomații prezenți.La primire au fost de față Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, Vasile Gliga, adjunct al ministrului.Au fost prezente persoanele oficiale din Republica Austria care îl însoțesc pe președintele federal, dr Rudolf Kirchschlăger, în vizita de stat pe care o face în țara noastră.
SOSIREA IN JUDEȚUL BRASOV gtiuni de odihnă și recreare, unde își petrec anual vacanța sute de mii de turiști români și străini.La sosirea în județul Brașov, președintele federal al Austriei și soția sa au fost întimpinați cu multă căldură de reprezentanții organelor locale de stat în onoarea înalților oaspeți, președintele consiliului popular județean, Gheorghe Dumitrache. a oferit un dineu;în timpul dineului, desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, președintele consiliului popular județean și președintele Austriei au rostit toasturi.Președintele Consiliului popular județean Brașov și-a exprimat bucuria de a avea ca oaspeți pe solii poporului austriac și convingerea că noua întîlnire la nivel înalt româno- austriacă va deschide perspective noi intensificării și diversificării cooperării bilaterale, in interesul ambelor

popoare, al păcii, securității și înțelegerii în Europa și în lume.El a toastat în sănătatea președin- telui Rudolf Kirchschlăger și a per- soanelar care îl însoțesc, in sănătatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, pentru o colaborare rodnică intre cele două țări și popoare.Răspunzind, președintele Austriei a mulțumit pentru sentimentele prietenești cu care a fost intîmpinat și și-a exprimat satisfacția de a vizita România, de a fi oaspete al locuitorilor orașului Brașov. Președintele austriac a subliniat că noua întilni- re la nivel înalt româno-austriacă va contribui la dezvoltarea pe mai departe a colaborării și cooperării dintre cele două țări și popoare și a toastat in sănătatea președintelui Nicolae Ceaușescu, pentru noi succese în activitatea poporului român, pentru relații strînse între țările și popoarele noastre.
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Sportul maramureșean în climatul fertil al— Cum ați caracteriza participarea mișcării sportive maramureșene la prima ediție a „Daciadei" ?— Suflul nou stirnit de „Daciadă" s-a simțit în toate unitățile de bază, la nivelul atelierelor și secțiilor de producție, in uzine și sate, în școli, peste 165 000 de oameni ai muncii și tineri participînd duminică de duminică atit la . competițiile oficiale, cît mai ales la activitățile complexului „Sport și sănătate".Bineînțeles, clasarea județului pe locul al V-lea în ediția de iarnă și pe locul al XI-lea in final, la întrecerile de masă ale „Daciadei", nu este pe măsura așteptărilor noastre și nu reflectă exact potentele sportive ale Maramureșului. Noi am dorit să participăm însă la aceste întreceri cu tineri care vor forma viitoarele eșaloane ale sportului de performantă. în schimb, la întrecerile de performanță, sportivii noștri au fost protagoniști ai multor finale < la volei („Explorări" e campioană a „Daciadei"), la handbal („Minaur" — locul al III-lea), la gimnastică (prin C.S. Baia Mare), precum și la na- tație sau lupte.— în ce raport se află, în acest context, sportul de masă și cel de performanță șl cum se influențează ele reciproc ?— Județul nostru activează cu rezultate bune în prima divizie a țării la handbal și volei (cu cite două e- chipe), la fotbal, popice, rugbi, lupte

și tenis de cîmp, iar la alte opt ramuri are formații de categoria I. Activitatea acestora are o influență pozitivă, mobilizatoare, asupra întregii mișcări sportive din județ, dar mai ales asupra tineretului, care se leagă sufletește de sport.Pe linia consolidării legăturii dintre sportul de masă și ceil de performanță, noi am organizat și acțiunea

îmbunătățirea bazelor sportive prin participarea voluntar-patriotică a oamenilor muncii de la orașe și sate. Asociațiile sportive — dintre care am remarca pe cele de la I.M.M.U.M., „Sănătatea", I.M.M.N. din Baia Mare, C.I.L. Sighetu Marmației, Autobaza din Tg. Lăpuș, „Terapia" Vișeu de Sus și din numeroase școli — și-au asigurat pe întregul an un calendar
Interviu cu tovarășul loan POP, președintele CJ.E.F.S. Maramureș

de selecție prin care au fost testați peste 15 000 de copii și elevi — la natație, gimnastică, fotbal, handbal, volei, lupte, box — in vederea lărgirii bazei de masă a sportului de performanță, pentru împrospătarea continuă a acestuia din urmă. Ne ocupăm stăruitor de completarea echipelor divizionare B și de juniori cu elemente ce s-au distins in cadrul „Daciadei". fiind reținuți circa 400 de tineri în secțiile de performanță.— Ce inițiative locale au prins viață în atmosfera stimulativă creată de „Daciadă" ?— Principalele inițiative se referă la promovarea sporturilor de tradiție muncitorească din această parte a țării (popice, lupte, box, trîntă, schi, drumeție șl orientare turistică) la folosirea mai largă a condițiilor oferite de mediul natural, precum și la

sportiv riguros respectat, cu activități permanente.Prin grija Consiliului județean al sindicatelor, în toate stațiunile de o- dihnă și locurile de agrement s-au realizat baze sportive pentru fotbal, handbal, volei, popice, pîrtii de schi și săniuș. De asemenea, in Baia Mare — prin grija consiliului popular municipal — au fost amenajate în cartiere minlterenuri de fotbal, terenuri de handbal și tenis, panouri pentru baschet, mese de tenis din beton, care se află la dispoziția tinerilor. La Baia Mare (pentru natație și gimnastică) și la Baia Sprie (pentru schi) s-a trecut la organizarea activității sportive în grădinițe, la grupele mijlocii și mari. Din rîndul acestor copii se recrutează apoi componenții claselor I cu profil sportiv.— Spre ce preocupări prioritare se

„Daciadei"îndreaptă eforturile județului Maramureș în noua ediție a „Daciadei". inaugurată zilele trecute ?— Pe scurt, acestea ar fi : permanentizarea activității în unitățile de bază, prin folosirea formelor simple și eficiente, mult dorite de tineri ; extinderea practicării gimnasticii la locul de muncă și a sporturilor tradiționale — între care schiul și săniuța — pentru care avem condiții bune ; ne străduim, totodată, să dezvoltăm unitățile școlare pentru ca ele să devină o bază mai largă pentru atletism, schi, handbal, volei, natație. Sîntem, de asemenea, preocupați ca, pe lingă antrenorii eu experiență — cum sînt C, Popescu. L. Pană, Al. Manț, E. Marinescu, V. Mateianu, I. Baciu, Gh. Demeca, Gh. Cordea, L. Navodarschi — să dispunem în permanență de un puternic corp de profesori și antrenori cu un grad ridicat de calificare, capabili să depisteze și să pregătească , mereu noi elemente talentate, să transpună în fapte dorința de victorie a sportivilor și pasiunea lor pentru cultura fizică, folosind cu pricepere climatul și posibilitățile „Daciadei". Șl încă ar mai fi multe altele. Preferăm, însă să ne lăudăm — cînd va fi cazul — nu că am început, ci că am tradus pe deplin în practică intențiile de azi.
Interviu realizat de
Gh. SUSA
corespondentul „Scînteii"

Tovarășului ALVARO CUNHAL
Secretar general al Partidului Comunist Portughez LISABONACu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, în numele comuniștilor români și al meu personal, vă adresez călduroase felicitări și urări de viață lungă în fruntea Partidului Comunist Portughez.Folosesc această plăcută ocazie pentru a vă transmite dumneavoastră, Partidului Comunist Portughez noi și importante succese în activitatea pe care o desfășurați, împreună cu celelalte forțe progresiste și democratice din Portugalia, în apărarea intereselor clasei muncitoare și ale poporului portughez prieten.îmi exprim și de această dată convingerea că relațiile de prietenie șl colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Portughez vor continua să se dezvolte spre binele ambelor noastre țări și popoare, în interesul cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Sosirea în Capitală a unei delegații
a C. C. al P. M. S. U.La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, joi a sosit în Capitală, intr-o vizită de prietenie, o delegație a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, compusă din tovarășii Ovari Miklos, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U., Gyenes Andras, secretar a! C.C. al P.M.S.U., și Havasi Ferenc, secretar al C.C. al P.M.S.U.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Vasile Mușat, secretar al C.C. al P.C.R., precum și de activiști de partid.

Erau prezenți Victor Bolojan, ambasadorul României la Budapesta, șl Rojnai Sandor, ambasadorul Ungariei la București.în aceeași zi, între cele două delegații de partid au început convorbirile, in cadrul cărora se efectuează un schimb de informații privind activitatea de construire a socialisrnu- lui în România și Ungaria, precum și un schimb de păreri privind dezvoltarea în continuare a colaborării și solidarității dintre partidele șl popoarele noastre, unele probleme ale situației internaționale, precum și alte probleme de interes reciproc.Convorbirile se desfășoară într-o atmosferă de caldă prietenie tovărășească.
Delegație de activiști ai P.M.UX 

în schimb de experiențăLa invitația C.C. al P.C.R., o delegație de activiști ai Partidului Muncitoresc Unit Polonez, condusă de tovarășul Witold Stasinski, adjunct al șefului Secției agricultură a C.C. al P.M.U.P., a efectuat, intre 5—10 noiembrie, o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră.Delegația a avut convorbiri la Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activități Economice și Sociale, Comitetul județean Argeș și Comitetul orășenesc Curtea de Argeș ale P.C.R., precum și la Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții. Oaspeții au - vizitat

obiective economice și social-culturale din Capitală, municipiul Pitești și județul Argeș.în cursul șederii în țara noastră, delegația a fost primită de tovarășul Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. La convorbirea care a avut loc cu acest prilej, desfășurată într-o atmosferă caldă, prietenească, a participat tovarășul Adrian Rogojan, vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale.A fost prezent, de asemenea, Wla- dyslaw Wojtasik, ambasadorul R. P. Polone la București.
Cu prilejul aniversării Marii Revoluții Socialiste din OctombrieAdunare festivăîn cadrul manifestărilor consacrate celei de-a 61-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, joi după-amiază, la clubul întreprinderii de sîrmă și produse din sîrmă de la Buzău a fost organizată o adunare festivă, la care au luat parte Vasile Potop, prim-secretar al Comitetului județean Buzău al P.C.R., reprezentanți ai organelor locale de partid șl de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, un mare număr de oameni ai muncii din noua zonă industrială a orașului.A participat V. I. Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. la București.Relevînd Însemnătatea istorică a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Gheorghe Milu, secretar al Comitetului județean Buzău al P.C.R., a subliniat că acest eveniment epocal, care a dus la făurirea primului stat socialist din lume, a deschis o nouă eră în istoria omenirii — era socialismului, dînd, în același timp, un puternic impuls spiritului revoluționar al popoarelor lumii în lupta lor pentru libertate și independentă națională, pentru pace și progres social.în continuare, vorbitorul a evidențiat succesele importante dobîndite de popoarele Uniunii Sovietice, sub conducerea P.C.U.S., pe tărîmul economiei, științei și tehnicii, al culturii, ridicării nivelului de trai, în toate domeniile construcției comuniste. El a înfățișat, totodată, eforturile depuse de poporul român, sub conducerea P.C.R., în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Referindu-se la relațiile de strînsă prietenie, solidaritate și colaborare multilaterală dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre U.R.S.S. și România, dintre poporul român și popoarele sovietice, vorbitorul a subliniat că declarația româno-sovietică, semnată in 1976 la București, de tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășul Leonid Ilici Brejnev, a conferit noi valențe acestor legături trainice ale prieteniei frățești ce se dezvoltă în folosul partidelor, țărilor șl popoarelor noastre, al cauzei generale a socialismului.A luat apoi cuvîntul ambasadorul V. I. Drozdenko, care, subliniind semnificația deosebită a evenimentului de acum 61 de ani, a arătat că principalul rezultat al Marelui Octombrie, al întregului proces revoluționar ce i-a urmat îl constituie apariția și consolidarea societății socialiste. Ambasadorul sovietic a vorbit apoi despre marile realizări dobîndite de oamenii sovietici, sub conducerea P.C.U.S.. în toate domeniile vieții materiale și spirituale, despre munca plină de avînt

creator ce se desfășoară pentru traducerea în fapt a hotărirllor Congresului al 25-lea al P.C.U.S.în continuare, V. I. Drozdenko s-a referit la tradiționalele relații de prietenie și colaborare dintre P.C.U.S. și P.C.R., dintre U.R.S.S. și România, dintre popoarele noastre, subliniind insemnătatea pe care o au întîlnirila și convorbirile dintre tovarășul Leonid Iftbt Brejnev și tovarășul Nicolao Ceaușescu, pentru dezvoltarea acestor relații, pentru continua întărire și adîncire a acestora, in interesul celor două state, al cauzei socialismului și păcii.în încheierea adunării festive a fost prezentat un spectacol la care și-au dat concursul formații artistice locale, laureate ale primei ediții a Festivalului național „Cîntarea României". Cu același prilej, în holul clubului a fost organizată o expoziție de fotografii intitulată „Realizări din U.R.S.S.", iar cinematografele din oraș au prezentat filme sovietice.i (Agerpres)
Delegația Asociației 

de prietenie sovieto-română 
a părăsit CapitalaJoi a părăsit Capitala delegația de activiști ai Asociației de prietenie sovieto-română. condusă de Veselov Gheorghi Petrovici, adjunct al ministrului învățămintului al R.S.F.S.R., vicepreședinte al conducerii centrale a A.P.S.R., care, la invitația Consiliului General A.R.L.U.S., a participat la manifestările organizate în tara noastră cu prilejul celei de-a 61-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.Delegația a fost primită de tovarășul Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului General A.R.L.U.S.în timpul șederii în țara noastră, oaspeții au avut convorbiri la Consiliul General A.R.L.U.S., Ministerul Educației și învățămintului, au vizitat unități industriale și agricole, obiective social-culturale din București și județele Brașov și Dîmbovița.La aeroport, oaspeții au fost conduși de Florian Balaure, prorector al Academiei „Ștefan Gheorghiu", membru al Biroului Consiliului General A.R.L.U.S., de activiști A.R.L.U.S. Au fost de fată membri ai Ambasadei U.R.S.S. la București.

De la Direcția drumurilorDirecția drumurilor din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor informează că, datorită executării u- nor lucrări de cale ferată pe linia Salva-Vișeu, circulația se închide în ziua de 10 noiembrie a.c. intre orele
10 și 10 minute și 14 și 15 minute pe DN 17 D Beclean-Salva, km 22 plus 800, în comuna Salva, și se deviază pe ruta ocolitoare DN 17 Beclean- Bistrița, DN 17 C Bistrița-Năsăud- Salva. (Agerpres)

camentelor. în plus, după cum subliniază specialiștii, s-a dovedit că, într-un șir de afecțiuni, tratamentul cu substanțe vegetale este mai eficace.
• LOTERIE OLIMPI

CĂ INTERNAȚIONALĂ. Printre alte elemente noi pe care își propun să le introducă Jocurile Olimpice de la Moscova se înscrie și prima loterie olimpică internațională. La edițiile precedente ale jocurilor se organizau numai loterii naționale în capitala tării gazdă, fondurile obținute fiind folosite pentru construirea de baze sportive ș.a. De data aceasta, fondurile strînse prin organizarea loteriei Internaționale vor fi folosite. în principal, pentru popularizarea

attt a Olimpiadei de la Moscova. cît și a mișcării olimpice în general.
• NOCIVITATEA AL

COOLULUI. O conferință medicală desfășurată recent în Franța a lansat un semnal de alarmă în ce privește proporțiile alcoolismului în această tară. Potrivit datelor dezvăluite cu acest prilej, 14 milioane de francezi consumă alcool în cantități considerate excesive, situație care are grave consecințe. în- tr-adevăr, consumul excesiv de vin și alte băuturi spirtoase provoacă anual peste 14 000 de decese, majoritatea de pe urma cirozei. De altfel, in Franța, a- ceastă boală nu are decît foarte rar origine infecțioasă, ea fiind

datorată aproape în exclusivitate excesului de băuturi alcoolice.
• PLATFORMĂ GI

GANT DE TRANSPORT. Uzinele „Konstal" din Chorzow (Polonia) au construit de curind o platformă gigant cu 24 de osii, destinată transportului de transformatoare și generatoare de mari dimensiuni. în greutate de 200 de tone, platforma poate transporta Încărcături de pină la 250 de tone, fiind una din cele mai mari din Europa. în curind, uzinele „Konstal" vor trece la fabricarea unei platforme și mai mari, cu 32 de osii.

• SĂPATURI ARHEO
LOGICE IN „CITY-UL" 
LONDONEZ. Datează Londra, ca așezare, de pe vremea romanilor (sec. 1 e.n.) sau mai de mult ? Originile exacte ale capitalei engleze rămîn încă neelucidate. Necunoscutele în ce privește începuturile Londrei provin în special de la faptul că amenajările și construcțiile ridicate în perioada medievală și apoi în epoca victoriană au dus la distrugerea vestigiilor de odinioară. Potrivit ziarului „Times". un prilej nimerit de a afla date noi în această pri

vință se anunță a fi decizia cunoscutei companii de asigurări Lloyd’s de a trece la refacerea și modernizarea sediului său. Aflat în plin City, cunoscutul perimetru comercial și financiar al Londrei, imobilul este așezat în apropiere de centrul străvechii așezări romane. Cu ocazia lucrărilor, arheologii vor putea pătrunde sub fundația clădirii, apreciindu-se că săpăturile în această porțiune vor scoate la iveală prețioase mărturii despre trecutul îndepărtat al Londrei.
• EXPERIMENTE 

ZOOTEHNICE. Oamenii de știință sovietici au reușit să transforme vulpea argintie, atit de apreciată pentru pretioasa-i blană, în animal domestic.

După cum a explicat de curînd un membru al Academiei de științe a U.R.S.S., caracterul acestor animale s-a schimbat profund pe parcursul celor 20 de ani de cind au început încercările de domesticire a lor. Vulpile caută apropierea omului și salută apariția lui cu un lătrat asemănător cu cel al cîine- lui. După opinia experților. domesticirea vulpilor, nurcilor și altor animale cu blană prețioasă prezintă o deosebită însemnătate științifică și practică. în viitor, aceste animale nu vor mai trebui vînate. întrucît se pot adapta ca animale domestice, înmul- țindu-se in voie.
• OPERAȚII... LA 

PUNGA CLIENȚILOR. „Lansînd o campanie pentru a-1

determina pe bolnavi să consulte un al doilea medic mal înainte de a se supune unei o- perații chirurgicale. Ministerul american al Sănătății reacționează față de o situație preo- cupantă" — relatează „New York Times". într-adevăr. potrivit unei anchete oficiale. 17 la sută din operațiile efectuate In S.U.A. (care îi costă pe paciențl In total 4 miliarde de dolari) ar fi inutile, fiind prescrise din dorința spolierii clienților. Pentru ca a doua consultație să nu devină la rîndul ei prilejul unei noi facturi, ci să prezinte, cu adevărat, garanții de obiectivitate, noua campanie va fi însoțită de sfaturi precise adresate pacienților în vederea asigurării unei eficacități reale a celui de al doilea diagnostic.
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SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U întrevederi ale delegației Încheierea convorbirilor ORIENTUL MIJLOCIU
II

a situațieiNAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). — De la trimisul special, N. Plo- peanu : Luind cuvlntul în cadrul dezbaterilor Adunării generale în problema cipriotă, ambasadorul Teodor Marinescu, reprezentantul permanent al României la O.N.U., a arătat că orice întîrziere în reglementarea acestei probleme nu face decit să accentueze drama pe care o trăiesc toți ciprioțli, să exercite o influență negativă asupra relațiilor dintre statele din zonă și din afara acesteia și să aducă prejudicii cauzei păcii și stabilității în Mediterana, Balcani și în lume. De aceea, a subliniat el, delegația română consideră că prezenta dezbatere trebuie să aibă ca obiectiv central depășirea impasului actual și reluarea urgentă a negocierilor intre părțile interesate, în vederea realizării unei reglementări juste și durabile a situației din Cipru. Vorbitorul a menționat că România s-a pronunțat și se pronunță în favoarea rezolvării problemei Ciprului pe calea negocierilor intre cele două comunități, reglementarea politică urmind să se intemeieze pe respectarea independenței. suveranității și integrității teritoriale a Republicii Cipru, să asigure țuirea pașnică și cooperarea comunități, in interesul progresului și dezvoltării țării.Interesul deosebit al țării noastre în soluționarea justă a acestei probleme — a spus reprezentantul român — decurge șl din faptul că o asemenea reglementare ar duce Ia eliminarea unei serioase surse de tensiune șl conflict într-o zonă apropiată și, prin urmare, ar avea o influență favorabilă asupra îmbunătățirii și extinderii relațiilor de colabo-

convie- dintreeconomico-sociale a

In favoarea dezvoltării cooperării 
CULTURALE IN EUROPA

Proiect de rezoluție prezentat de țara noastră împreună cu alte 
state la Conferința generală a UNESCOPARIS 9 (Agerpres). — In Comisia 

a 5-a a Conferinței generale a UNESCO au început dezbaterile referitoare la cooperarea regională și subregională în domeniile științei, culturii și educației. în legătură cu acest capitol important de cooperare a UNESCO, în dezbaterea comisiei se află un proiect de rezoluție — prezentat de România, Împreună cu Austria, Finlanda, Franța, Iugoslavia, Portugalia, San Marino, Spania și Ungaria — a cărui temă centrală o constituie întărirea șl dezvoltarea cooperării europene in domeniile educației, științei șl culturii. In scopul accelerării procesului de traducere în viață a hotăririlor Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa (C.S.C.E.) conținute in Actul final.Prezentînd proiectul de rezoluție în' numele coautorilor. Marcel Ghi- bernea, ministru consilier, delegat permanent a.i. al țării noastre la UNESCO, a subliniat importanța care trebuie acordată identificării și adoptării de măsuri concrete in vederea întăririi cooperării general- europene în domeniile științei, tehnicii, culturii etc., care sînt de competența UNESCO.Enunțînd principalele acțiuni de cooperare multilaterală care au avut loc în ultimii ani pe plan european, proiectul include o serie de prevederi cărora țările europene urmează să le dea curs în viitorii doi ani in cadrul programului UNESCO pentru perioada 1979—1980. Un capitol aparte conține dispoziții pe care directorul general le va aplica în scopul diversificării și permanentizării cooperării regionale și subregionale în Europa.

juste si durabile 
din Cipru"rare și prietenie dintre toate statele din regiune. România, președintele Nicolae Ceaușescu acordă cea mai mare atenție dezvoltării unor raporturi strinse de colaborare bi șl multilaterală intre statele balcanice, transformării acestei regiuni intr-o zonă a păcii și prieteniei, depășirii neînțelegerilor existente și promovării unui spirit nou, de bună vecinătate, care să favorizeze înțelegerea și colaborarea pașnică între toate națiunile din această regiune.Sprijinul activ al României favoarea reglementării politice în ---------  „-------- a problemei Ciprului, a continuat vorbitorul, decurge, de asemenea, din poziția sa de principiu cu privire la reglementarea pașnică a diferendelor dintre state.în continuare a fost exprimată opinia țării noastre că pentru realizarea unui progres substanțial în această direcție este nevoie de concursul activ al statelor membre ale O.N.U., în special al acelora care sînt în măsură să aducă o contribuție pozitivă la instaurarea păcii in Cipru. Totodată, a fost reafirmată convingerea că interesul comun de perspectivă al celor două comunități — de a coopera șl conlucra pașnic în cadrul aceluiași stat independent și suveran — este incomparabil mai important decit divergentele de moment.Reprezentantul țării noastre a subliniat că, în spiritul bunelor relații dintre România și Cipru, delegația română este hotărîtă să-șl aducă în continuare întreaga contribuție la eforturile care se întreprind pe diverse planuri în direcția realizării unei reglementări juste șl durabile a problemei Ciprului.

România, a arătat vorbitorul, a subliniat în repetate rînduri necesitatea întreprinderii de eforturi comune, a intensificării acțiunilor de aplicare a Actului final pentru buna pregătire a reuniunii de la Madrid din 1980. Iată de ce, a subliniat reprezentantul român, autorii textului .au fost de acord să ceară directorului general să pregătească un raport asupra contribuției UNESCO la aplicarea Actului final, pe care ar urma să-l prezinte la viitoarea reuniune de la Madrid.

„Dacâ închideți uzinele, vom trece la acțiune" — este lozinca sub care 
au demonstrat muncitorii și funcționarii șantierelor navale H.D.W. din 

Hamburg, amenințați să fie concediați

Marii Adunări Naționale in Republica ZairKINSHASA 9 (Agerpres). — Delegația Marii Adunări Naționale, condusă de tovarășul Vasile Vîlcu, președintele Comisiei centrale de revizie a P.C.R., membru al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a început o vizită oficială în Republica Zair.Delegația a avut Întrevederi cu Bo-Boliko Lokonga, membru al Biroului Politic al partidului de guver- nămînt, Mișcarea Populară a Revoluției, președintele Adunării Naționale, Mafuta Kizola, decanul Biroului Politic, Umba di Lutete, membru al Biroului Politic, comisar de stat al afacerilor externe și cooperării internaționale, Sakombi, secre-
Manifestări consacrate celei 

de-a 60-a aniversări a formării 
statului național unitar român CIUDAD DE MEXICO 9 (Agerpres). — Sub titlul „România sărbătorește in decembrie crearea statului național unitar", cotidianul mexican „El Nacional" consacră o pagină specială celei de-a 60-a aniversări a acestui eveniment. Sînt prezentate pe larg principalele mo- . mente din istoria de luptă a poporului nostru pentru independentă, unitate și suveranitate națională, începînd cu formarea primului stat dac centralizat al regelui Burebista și pînă în zilele noastre. Despre actul istoric de la 1 decembrie 1918, ziarul arată că „acesta constituie expresia legitimității istorice a României, un imperativ național impus de întreaga evoluție social- politică de pe teritoriile românești, de comunitatea de neam și de limbă, de comunitatea economico-cul- turală, de identitatea intereselor șl aspirațiilor românilor din toate provinciile țării".Ziarul insistă, de asemenea, asupra acelor momente de cotitură din istoria poporului român, cum au fost crearea Partidului Comunist Român, înfăptuirea insurecției armate naționale antifasciste și anti- imperialiste și participarea tării noastre la înfrîngerea Germaniei hitleriste, dezvoltarea ulterioară a României pe calea socialismului. în

Comunicat comunMOSCOVA 9 (Agerpres). — Comunicatul comun dat publicității Ia Moscova cu privire la vizita oficială de prietenie în U.R.S.S. a delegației de partid și guvernamentale a R.S. Vietnam, în frunte cu Le Duan, secretar general al C.C. al P.C. din Vietnam, și Fam Van Dong, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Vietnam, primul ministru al guvernului, relevă că părțile au dis- 

tar adjunct al Secretariatului Executiv al Biroului Politic, Mgase Nse- lenge, comisarul de stat al învătă- mîntului superior șl cercetării științifice. De asemenea, a fost primită de generalul de corp de armată Ba- bla, șeful Statului Major General al forțelor armate zaireze.în cadrul întrevederilor a fost exprimată satisfacția față de evoluția pozitivă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări, subliniindu-se importanta înțelegerilor convenite cu prilejul lntllniri- lor la nivel Înalt, care au condus la intensificarea colaborării bilaterale pe multiple planuri.

mod deosebit sînt evidențiate importanța Congresului al XI-lea al P.C.R., contribuția nemijlocită și hotărîtoare a președintelui Nicolae Ceaușescu la înfăptuirea marilor realizări ale poporului român în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României. „Succesele obținute în acești ani — scrie „El Nacional" — sint strins legate de conducerea țării de către președintele Nicolae Ceaușescu, care are un rol important in fundamentarea și promovarea politicii interne și externe a României, in elaborarea obiectivelor dezvoltării economice și sociale a țării, in organizarea și conducerea științifică a Întregii activități românești".SAN JOSE 9 (Agerpres). — în seria de manifestări consacrate în Costa Rica celei de-a 60-a aniversări a formării statului national unitar român, la primăria orașului Cartago a avut loc vernisajul expoziției de fotografii „Imagini din România". în cuvîntul de deschidere, Rafaesalas Bonilla, membru al consiliului municipal, a subliniat bunele relații existente între România și Costa Rica și satisfacția municipalității de a contribui la prezentarea succeselor obținute de poporul român după eliberare.
sovieto - vietnamezcutat probleme fundamentale ale relațiilor și colaborării sovieto-vietna- meze în diferite domenii, precum și probleme internaționale actuale de interes reciproc. Totodată, se arată că Tratatul de prietenie și colaborare dintre U.R.S.S. și R.S.V., semnat în cursul vizitei, marchează o nouă etapă în dezvoltarea relațiilor vieto-vietnameze. so

il

„Este necesar 
să se facă totul 

pentru apărarea republicii
declară președintele ItalieiROMA 9 (Agerpres). — „Nu trebuie să se cedeze șantajului terorii", a declarat joi, la Roma, președintele Italiei. Alessandro Pertini, referin- du-se la noul atentat al grupărilor extremiste comis miercuri în localitatea Frosinone și căruia i-au căzut victim?, între alții, magistratul Fe- deie Calvosa. După ce a relevat că, în istoria sa, poporul italian a traversat perioade tragice, dar că întotdeauna a găsit forța necesară de a învinge adversitatea, președintele Pertini a spus că lupta împotriva terorismului va fi lungă și dificilă, în încheiere, el a adăugat că guvernul, parlamentul, justiția vor face tot ceea ce este necesar pentru salvarea republicii și apărarea libertății.

4

dintre Georges Marchais • Un interviu al președintelui Egiptului • Declarația regelui 
Iordaniei

si Stane Dolant• «PARIS 9 (Agerpres). — în comunicatul comun cu privire la convorbirile purtate la Paris de Georges Mar- chais, secretar general al P.C. Francez, și Stane Dolant, secretar al Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, se precizează că cele două partide vor continua să acționeze împotriva forțelor imperialiste, care încearcă să oprească procesul destinderii. Consolidarea coexistenței pașnice nu trebuie să Însemne un statu quo politic sau social — se a- rată In comunicatTotodată, în document se apreciază că „respectarea suveranității fiecărui stat și respectarea rolului fiecărei națiuni, mare sau mică, constituie, în prezent principii necesare pentru soluționarea problemelor mondiale". Politica de nealiniere și de depășire a divizării lumii în blocuri constituie factori esențiali ai luptei pentru pace și colaborare între popoare — apreciază comunicatul.Pe de altă parte, în document se arată că Georges Marchais și Stane Dolanț au constatat că lupta pentru socialism se desfășoară în condiții deosebite. Colaborarea dintre partidele comuniste și solidaritatea inter- naționalistă — arată documentul — „presupun respectarea strictă a egalității în drepturi, a independentei, neamestecului în treburile interne și respectarea orientării fiecărui partid. De aceea, deosebirile de păreri și divergentele dintre unele partide comuniste în anumite probleme nu trebuie să împiedice dezvoltarea colaborării și solidarității".
Stare de urgență 

în GhanaACCRA 9 (Agerpres). — O stare de urgență cu efect imediat a fost decretată în Ghana de Frederick W. K. Akuffo, șeful statului ghanez, președintele Consiliului Militar Suprem. După cum transmit agențiile internaționale de presă, el a anunțat că a adoptat această măsură după ce recent au avut loc în țară aproximativ 80 de greve, antrenînd 70 000 muncitori din diverse domenii de activitate. Starea de urgență împuternicește Consiliul Militar Suprem, printre altele, să mențină în funcțiune serviciile vitale, să preia controlul asupra oricărei proprietăți și să rețină persoane fără a fi judecate.

agențiile de presă transmit
Opțiuni ale guvernului 

COlUmbian. Ministrul de externe columbian. Diego Uribe Vargas, a anunțat că, în scurt timp, Columbia va stabili relații cu toate țările, pre- teizînd că guvernul a hotărît să promoveze o politică de deschidere fată de toate statele lumii. El a apreciat drept pozitive rezultatele negocierilor purtate in vederea stabilirii de relații cu R.P. Chineză.
La negocierile comercia

le iugoslavo-albaneze, des- fășurate recent la Tirana, s-a exprimat satisfacția reciprocă față de evoluția colaborării economice dintre cele două țări și s-a constatat că există posibilități reale și interes reciproc pentru dezvoltarea ei în continuare — relevă agenția Taniug. Schimburile de mărfuri dintre Iugoslavia și Albania vor atinge în 1979 circa 53 milioane de dolari — precizează agenția citată.

CAIRO 9 (Agerpres). — într-un Interviu acordat ziarului kuweitian „As Syassah", reluat de agenția M.E.N., președintele Egiptului, Anwar El Sadat, a declarat că „ideea unei păci separate cu Israelul trebuie complet respinsă. Dacă aș fi intenționat să stabilesc o reglementare separată, nu ar fi fost nevoie de tot acest timp" — a subliniat președintele egiptean. „Tot ceea ce cer Israelului — a continuat el — este să revină la frontierele sale, fără a aduce prejudicii nici teritoriilor, nici suveranității. în afara a- cestor lucruri, totul poate fi rezolvat". „Toate dispozițiile relative la integritatea și suveranitatea teritorială privind Sinaiul se aplică, de a- semenea, regiunii Golan", a precizat șeful statului egiptean.în ce privește negocierile de pace de la Washington, el a reafirmat că ..problema palestiniană constituie în
SPANIA

Dezbateri în Cortesurî referitoare la ordinea publicăMADRID 9 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor din Parlamentul spaniol cu privire la ordinea publică și recrudescența terorismului, secretarul general al P.C. din Spania, Santiago Carrillo, a arătat că „riscul cel mai mare pentru destabilizarea democrației spaniole constă în incapacitatea forțelor democratice de a se uni în cadrul unui guvern de coaliție". Absența unui larg evantai parlamentar, a spus el, slăbește guvernul în fața terorismului.Manuel Fraga Iribarne, liderul partidului de dreapta Alianța Populară, a formulat critici aspre la adresa acțiunilor teroriste ale organizației separatiste basce ETA. Reprezentanții forțelor de ordine — a spus el — cad cel mai adesea victimă acestor
Rezultatele alegerilorWASHINGTON 9 (Agerpres). — Agențiile de presă anunță următoarele rezultate definitive ale alegerilor pentru Senatul S.U.A., in cadrul cărora au fost disputate 35 de mandate: Partidul Democrat — 15 mandate și Partidul Republican — 20, acesta diii urmă ciștigînd trei noi mandate în detrimentul rivalilor «ăl democrați. Drept urmare, actuala repartiție a mandatelor senatoriale între cele două partide este : democrați — 59 ; republicani — 41. Reiese că deșt republicanii au progresat, ei nu au reușit să cucerească majoritatea în

Conflictul dintre Tanza
nia și Uganda, reședințele Tanzaniei. Julius Nyerere, a avut 0 convorbire cu secretarul de stat libian pentru informații și cultură, Muhamad Zuwai. în calitate de trimis special al șefului statului Jama- hiria Arabă Libiană Populară Socialistă. Moammer El Geddafi. Postul de radio tanzanian anunță că președintele Julius Nyerere a respins oferta libiană de mediere în conflictul care opune Tanzania și Uganda, in- sistînd asupra retragerii neîntîrziate a trupelor ugandeze de pe teritoriul tanzanian.

Camera Comunelor a Ma
rii Britanii a respins miercuri, cu 325 voturi contra 278, o moțiune a opoziției conservatoare prin care era criticată politica guvernului laburist în problema rhodesiană. Totodată, Camera Comunelor a decis, cu 380 

prezent chestiunea cea mal Importantă".BONN 8 (Agerpres). — La Încheierea convorbirilor purtate la Bonn, regele Hussein al Iordaniei a declarat ziariștilor că o pace durabilă In Orientul Mijlociu trebuie operată ln- tr-un cadru larg și pe bază de echitate, lmplicînd redobîndirea teritoriilor ocupate de Israel în 1967, inclusiv a Ierusalimului, precum și garantarea drepturilor poporului palestinian la o patrie și la autodeterminare. El a sugerat realizarea unei reglementări de pace pe baza rezoluțiilor Consiliului de Securitate al O.N.U., opinînd că aceasta s-ar putea obține prin conjugarea eforturilor tuturor părților implicate în cadrul oferit de reconvocarea Conferinței de pace de la Geneva asupra Orientului Mijlociu.

atentate, „rezultantă a unei intenții politice nejustificate". Iribarne a afirmat că în Spania ar trebui să se formeze un guvern care să se bucure de sprijinul unei majorități parlamentare.La rîndul său, Rodolfo Martin Villa, ministrul de interne al Spaniei, a recunoscut că ETA reprezintă astăzi o veritabilă problemă. în altă ordine de idei, el a subliniat că un sistem democratic pluralist presupune o acțiune complexă și dificilă, dar efectivă, pe termen mijlociu.în încheierea dezbaterilor consacrate ordinii publice, Congresul De- putatilor al Parlamentului spaniol a adoptat miercuri, în unanimitate, o rezoluție, prin care cere guvern'UI „utilizarea efectivă" a legislației p tru combaterea terorismului.
pentru Senatul S.U.A.Senat, unde și înainte dominau democrații cu 62 de mandate fată de 38.Jody Powell, purtător de cuvînt al Casei Albe, a declarat că rezultatele . alegerilor desfășurate marți în S.U.A. au dovedit dorința alegătorilor americani de a se realiza reducerea deficitului bugetului „Această sarcină este mal decît se crede", a spus el, că Administrația va trebui străduiască, „prin măsuri specifice", să tină seama de dorința electoratului.

federal, dificilă arătind să se

voturi contra 121, prelungirea sancțiunilor hotărîte contra regimului de la Salisbury după proclamarea unilaterală a „independentei Rhodesiei".
Acorduri chino-thailan- 

dOZO. Cu ocazia vizitei în Thailanda a lui Den Siao-pin, vicepreședinte al C.C. al P.C. Chinez, vicepremler al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, la Bangkok au fost semnate, joi, trei documente de cooperare dintre cele două țări.
în cadrul unei manifestări 

culturale intitulate „Săptămi- 
na culturii internaționale", or
ganizată de Consiliul artelor 
din Ghana, au fost prezentate 
filmul documentar „Comori de 
artă românească" ji alte scurt- 
metraje românești. De aseme
nea, in capitala Ghanei a fost 
deschisă o expoziție de foto
grafii înfățișind diverse aspecte 
din viața economică și social- 
politică a țării noastre.

CONTRASTE TRAGICE ALE UNEI LUMI A INECHITĂȚII
In timp ce flagelul foametei afectează sute

de milioane de ființe omenești...
în hotelurile de lux pentru dini, „clienților" 

stli se oferă dejunul „ă la carte
• Peste o 

locuitori
treime din locuitorii Terrei — în
ai Americii ar putea îndestula nevoile raționale de hranâ
amplu articol, revista vest-germană „DER SPIEGEL"

,zona foametei" • Consumul anual al celor 210 milioane de 
a

într-un
prezintă aspectele și consecințele dramatice ale lipsei de alimente, 
resimțită tot mai dureros pe vaste suprafețe ale globului.„500 milioane de oameni — scrie revista — suferă de foame. Peste o sută de țări depind încă de importul de cereale pentru propriile nevoi de aprovizionare. Dintre toate problemele cu care sînt confruntate țările în curs de dezvoltare, foametea constituie în permanentă una din cele mai dureroase carențe.Din cauza lipsei de hrană, zeci de mii de oameni mor zilnic in așa- numita «zonă a foametei», care se întinde de o parte și de alta a Ecuatorului în jurul Pământului. în regiunile din Africa, Asia, America Latină, aflate într-o situație considerată alarmantă, trăiesc aproximativ 1,5 din cele 4 miliarde de locuitori ai globului. După evaluările Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație (F.A.O.), „500 de milioane din acești oameni sint într-o permanentă stare de subnutriție, care le pune viața în primejdie. Dacă situația nu se va schimba, numărul celor afectați de subnutriție va ajunge în 1985 chiar la 750 de milioane". xRevista citează, în continuare, o pinia publicației americane „Time" care arată că, în contrast cu această situație, „modul de alimentație în lumea industrializată constituie pur și simplu o risipire a bogățiilor și resurselor naturii".„Din acest punct de vedere — scrie „Der Spiegel" — în medie, un american consumă anual carne, lapte și ouă a căror contravaloare echivalează cu 1 400 kg cereale, în timp ce un locuitor dintr-o țară în curs

de dezvoltare se rezumă numai la 400 kg cereale, în majoritatea cazurilor sub formă de pline șl ar- pacaș.Expertul In probleme alimentare Jean Mayer de la Universitatea Harvard opinează că «aceeași cantitate de alimente consumată anual de cei 210 milioane de americani ar fi suficientă să satisfacă cerințele rationale a 1,5 miliarde de locuitori din Asia».

„Nu văd cum se poate afirma că e foamete în lume' 
(din 8âptâmînalul „Die Zeit”)

1,5 miliarde locuitori din AsiaIată o altă situație paradoxală : în perspectiva creșterii consumului de carne, fermierii australieni au sporit efectivele turmelor lor de la 24 la 34 milioane de vite. Din păcate. ei nu au tinut seama de faptul că nu existau spatii frigorifice suficiente pentru depozitarea unui asemenea surplus de carne. în consecință, fermierii s-au văzut în situația de a trece la nimicirea în masă a vitelor. 240 000 de vite au fost ucise cu mașini speciale și aruncate în gropi comune.' Autoritățile au acordat cîte cinci dolari pentru fiecare vită masacrată".

• Cu sumele cheltuite anual în S.U.A. pentru întreținerea clinilor ar 
foamete zeci de milioane de copii din țârile in curs de dezvoltare • 

y patrupezi la presa canină
Printr-o coincidență, in timp ce in „Der Spiegel" apărea acest articol, 

o altă mare publicație vest-germană, „STERN", relata pe larg — ca un 
tragic și flagrant contrast — despre atenția și grija acordate in S.U.A. 
dinilor de rasă de către stăpinii lor bogați.„în fiecare oră — scrie „Stern" — în America se nasc 5 707 cîini, 50 de milioane pe an. «Supracreșterea» este atît de imensă, incit autoritățile și Asociația pentru protecția a- nimalelor cheltuiesc 500 milioane de dolari pe an pentru a aduna de pe drumuri clinii vagabonzi și a-i adăposti.Dar în S.U.A. există cîini care au

privilegiul de a li se oferi de către stăpinii lor mai mult decit o masă bună. A luat naștere și s-a dezvoltat o adevărată branșă, ale cărei a- faceri prosperă. Anual se cheltuiesc pentru întreținerea clinilor 15 miliarde de dolari. Cu această sumă ar putea fi salvați de la moarte prin înfometare citeva zeci de milioane de copii din țările în curs de dez- 

Un „client" al hotelului special pentru patrupezi din Chicago își la dineul 
în „garsoniera" special rezervatâ, pofta de mîncare fiindu-i stimulată de 

un suav fond sonor...

putea fi salva{i de la pieirea prin 
De la electrocardiogramele pentru

pentru zilnice hote- pisici.

voltare. Statisticile nu furnizează însă date despre serviciile puse la dispoziția clinilor : tabere de vacantă pentru cîini sau clădiri speciale cum este hotelul din preeria View de lîngă Chicago".Autorul reportajului publicat în revista „Stern" l-a însoțit pe directorul acestui hotel de lux clini, în timpul „inspecției" prin apartamente. „Clienții" lului, in majoritate cîini și sint cazați aici temporar cînd stă- pînii lor întreprind călătorii mai o- bositoare.După dejunul „ă la carte", apar cameristele care le „citesc" clienți- lor poșta primită. Aproape toate animalele cazate în hotel primesc ...„scrisori" de la stăpinii lor.Camerele sînt toate ocupate, chiar și cele mai scumpe ; «clienți mai buni nu există», ne spune cu satisfacție proprietarul hotelului.Elita clinilor de rasă are însă și probleme — suferințe psihologice — ceea ce explică numărul mare de psihologi și psihiatri de animale. La Chicago, un vestit veterinar conduce un spital pentru animale de casă — 47 000 de pacient! sint înregistrați în fișele sale, iar instituția dispune de 20 de specialiști. Spitalul oferă asistență medicală de la bolile cele mai simple pină la tumori canceroase, tratate cu ajutorul unei instalații speciale de cobalt radioactiv ; se fac operații după tehnica congelării, există aparate Rontgen, instalații pentru electrocardiograme și electroencefalograme. Stăpinii „pacientilor" pot urmări operațiile la televizor intr-o cameră alăturată. Pentru aceste o- drasle există evident și cimitire speciale, ale căror cavouri, prin opulența lor, pot fi comparate. într-un anumit sens, cu mormintele faraonilor"...

Greviștii iranieni dln sedt-<» rul distribuției de la rafinăria de petrol din Abadan au reluat, joi, lucrul — a anunțat agenția P.A.R.S.
Partidul Conservator din 

Nicaragua, orSanizatie aparțlnînd Frontului Amplu Opoziționist, a ho- tărit să-și retragă reprezentanții din organele puterii executive și judiciare ale tării, sistînd în felul acesta sprijinul acordat pînă acum actualului guvern.
Accidsnt. A§entia B.T.A. Informează că în satul Beloslav, districtul Varna, cîteva secțiuni ale unul pod de pontoane s-au răsturnat din cauza încălcării grave de către cetățeni a regulilor de utilizare a acestuia. Cea mai mare parte a oamenilor căzuți în apă au fost salvați, în pofida eforturilor de salvare, s-au înregistrat victime.

Oficialități ale regimului 
de la Pretoria implicate 

într-un mare scandal 
financiarPRETORIA 9 (Agerpres). — Connie Mulder, ministrul pentru relațiile cu africanii în guvernul de la Pretoria, și-a prezentat demisia în urma implicării sale în operațiunile frauduloase efectuate de oficialități ale Ministerului Informațiilor în perioada în care se afla la conducerea acestuia.Potrivit judecătorului Anton Mos- tert, care a fost'însărcinat cu anchetarea cazului, persoane cu funcții de răspundere din Ministerul Informațiilor s-au făcut vinovate de deturnare de fonduri și „corupție în cel mai larg sens al cuvintului". Acu- zindu-1 pe judecător că a dat publicității informații ce trebuie să ră- mină secrete, premierul sud-african, Pieter Botha, i-a interzis să-șl continue cercetările și a numit o comisie w parlamentară pentru reluarea ancHetei. Rezultatele investigațiilor acestei comisii nu vor fi aduse la cunoștința opiniei publice sud-afri- cane. Orice persoană ce nu va respecta această interdicție, s-a anunțat la Pretoria, este pasibilă da amendă și șase luni închisoare.
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